
Po 6. členu Pravil Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih 
trenerjev Slovenije na zasedanju  dne 02. junija 2008 sprejela 

Disciplinski pravilnik
Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja odgovornost trenerjev v skladu s kodeksom obvez in vedenja nogometnih 
trenerjev Slovenije.

2. člen

Pravilnik določa pogoje in postopek izrekanja kazni kršiteljem, ki so člani Zveze nogometnih 
trenerjev Slovenije 
( v nadaljevanju : ZNTS ). 

3. člen

Če je uveden disciplinski postopek zoper trenerja po disciplinskem pravilniku Nogometne 
zveze Slovenije 
(NZS ), se ne začne postopek po tem pravilniku.

II. POGOJI ZA IZREK KAZNI
 

4. člen

Trenerjem se izrekajo kazni za naslednje prekrške:
1 -   če najmanj 10 dni pred začetkom priprav na jesenski ali spomladanski del prvenstva   
        pisno ne obvestijo      
        upravo društva o svojem odhodu;
2 -   fizični napad na igralce, funkcionarje, sodnike, trenerje in gledalce;
3 -   žalitve in  obrekovanja trenerjev, igralcev, sodnikov, funkcionarjev, športnih organizacij,    
        ekip in gledalcev;
4 -   nagovarjanje k zapustitvi igrišča ali drugačnemu onemogočanju odigravanja tekme;
5 -   onemogočanje igralcem nastopanje v reprezentanci;
6 -   neizpolnjevanje obvez do organov društva, MNZ in NZS;
7 -   oviranje ali onemogočanje dela organov NZ Slovenije;
8 -   nagovarjanje igralcev in ostalih dejavnikov k prekrškom;
9 -   povzročanje neredov v zvezi s tekmo;
10-  posojanje  licence trenerjem in društvom, ki nimajo pogojev za delo in vodenje ekip;
11-  zavajanje pri nastopih igralcev, ki niso registrirani za klub ali pa so prestari ali premladi z   



        oziroma  na        
        starostno  kategorijo;
12-  delo in vodenje ekip za katero nimajo ustreznih licenc;
13 -  napeljevanje k podkupovanju in dogovarjanju o rezultatu tekme;
14 - istočasno vodenje ekip iz različnih klubov.
15 - v kolikor trener ni z ekipo na klopi za rezervne igralce ali ob igrišču.
16 - ne vodi dnevnik dela na podlagi letnega programa vadbe.

III. KAZNI

5. člen

Za posamezne prekrške se izrekajo naslednje kazni:
1. opomin,
2. ukor,
3. ukor pred izključitvijo,
4. odvzem licence za 6 mesecev,
5. izključitev iz članstva ZNTS

6. člen

Razvrstitev prekrškov in kazen za posamezni prekršek:

VRSTA KAZNI PREKRŠEK IZ TOČK 4. ČLENA
OPOMIN 1, 5, 6, 16  
UKOR 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16

in ponovitev prekrškov  1, 5, 6, 
UKOR PRED 
IZKLJUČITVIJO
_______________________
ODVZEM LICENCE
ZA 6 MESECEV 

 2, 9, in ponovitev prekrškov  3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15                  
 druga ponovitev prekrškov 1, 5, 6, 16               
___________________________________________________

10

IZKLJUČITEV IZ 
ČLANSTVA ZNTS

PONOVITVE PREKRŠKOV
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

7. člen

Trener, ki je izključen iz članstva ZNTS, ne more opravljati svojega dela v okvirih 
Nogometne zveze Slovenije za dobo treh let.



IV. POSTOPEK IZREKANJA KAZNI

8. člen

Disciplinski postopek vodi disciplinski sodnik.

9. člen

Disciplinski postopek se začne na osnovi pisne prijave trenerja, igralca, funkcionarja, sodnika, 
organa društva, NZS, matične trenerske organizacije , regijskemu disciplinskemu tožilcu.
Po predlogu člana UO ZNTS in sekretarja ZNTS, lahko UO ZNTS da direktno zahtevo 
disciplinskemu sodniku, za uvedbo disciplinskega postopka. 

10. člen

Postopek ni možno uvesti, če je od dneva, ko je bil prekršek storjen, pa do dneva vložitve 
prijave, preteklo več kot 30 dni.
Rok iz prejšnjega odstavka pa se podaljša do 6 mesecev, če gre za prekrške napeljevanja k 
podkupovanju, dogovarjanju o rezultatu tekme.

11. člen

Pristojni regijski tožilec oz. sekretar UO ZNTS mora od dneva vložitve prijave na predpisanih 
obrazcih zbrati in oddati ves potreben material v roku 20 dni disciplinskemu sodniku. 
Disciplinski sodnik po pregledu materialov odloči ali bo razpisal obravnavo ali pa bo s 
sklepom zavrnil tožbo iz vsebinskih ali formalnih razlogov.

12. člen

Po preteku dveh let od dneva storitve prekrška ni več možno izreči kazni za ta prekršek.

13. člen

Razpis ustne obravnave mora biti znan vsem prizadetim vsaj 10 dni pred napovedano 
obravnavo. Če je kršeno to določilo, se mora razpis ponoviti, razen v primeru, če prizadeti 
trener v roku 10 dni ne dvigne priporočene pošiljke. Če trener ne dvigne pošiljke, lahko 
disciplinski sodnik vodi postopek brez prisotnosti prizadetega trenerja.
V primeru večje razdalje od 30 km, je možno podati na odločitev disciplinskega sodnika 
zagovor v pisni obliki in to v roku 5 dni od prejema pošte.



14. člen

Po zaključku obravnave izda disciplinski sodnik sklep, s katerim postopek ustavi, zavrže ali 
izreče kazen. V pismenem sklepu disciplinskega sodnika mora biti naveden opis prekrška, 
obrazložitev odločitve, izrek odločitve in pravni pouk. Sodba postane pravnomočna po 
preteku pritožbenega roka, ki je 8 (osem) dni.

15. člen

O izrečenih kaznih se vodi evidenca.

V. POSTOPEK ZA PRITOŽBE

16. člen

Proti sklepu disciplinskega sodnika, ( ki se da v vednost pristojnem regijskem tožilcu in 
matični trenerski organizaciji ), je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Pritožba z dokazilom o plačani pritožbeni taksi, katera višina se navede v sklepu,  se vloži 
pisno disciplinskemu sodniku ZNTS.

Pritožbo lahko vloži kaznovani trener ali športno društvo, katerega član je.
Pritožbena taksa se plača na žiro račun  Nogometne zveze Slovenije, s  pripisom ZNTS - 
pritožbena taksa.
Višina pritožbene takse je 100 EUROV.  

17.  člen

Disciplinski sodnik popolno pritožbo posreduje Komisiji za pritožbe NZS 
( drugostopenjski organ ). 
Odločitev Komisije za pritožbe kot drugostopenjskega organa je dokončna.  

18. člen

Ob ugodni rešitvi  pritožbe se pritožbena taksa vrne pritožitelju.

                                                                      19. člen 

Po rešitvi pritožbe postane sodba pravomočna  in izvršljiva.



20. člen

Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko skupščina ZNTS 
izključenega trenerja iz članstva ZNTS ponovno sprejme v članstvo.
Pismena pobuda za ponoven sprejem v članstvo ZNTS se lahko za izključenega trenerja vloži 
le enkrat in to po preteku enega leta od dneva izključitve.

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga z večino glasov sprejme skupščina ZNTS.

22. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot je veljal pri 
njegovem sprejemanju.

23. člen

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati doslej veljavni disciplinski pravilnik ZNTS.

                                                                                                  Predsednik ZNTS
                                                                                              mag. Rudi Bračič, prof.


