
KODEKS 

 
TRENERJI 

Na treningu 

 Trener je nosilec kvalitetnega dela na treningu. 

 Trener prihaja na trening najmanj 15 minut  pred pričetkom aktivnosti  na 

treningu in odide zadnji. 

 Trener je na treningu prisoten v športni opremi. 

 Za vsako aktivnost na treningu z otroki prevzema in vrača rekvizite za 

trening ter jih vrača nazaj na mesto prevzema. 

 Aktivno sodeluje na treningu (demonstracija tehničnih elementov  in 

taktike), pojasnila in navodila morajo biti jasna in razumljiva otrokom. V 

procesu treninga aktivno nadzira otroke na treningu. 

 Ura treninga je namenjena delu z otroki in ne razgovorom preko mobitela 

in s starši otrok.  

 Spoštuje sebe, otroke, s katerimi dela in starše. 

 Upošteva dogovore, ki so bili doseženi znotraj nogometne šole in 

lokacijo ter razpored izvajanja treningov in tekem. 

 Obvezno sodeluje v delu nogometne šole. 

 En dan mesečno je, ob znanem terminu, obvezno na razpolago staršem 

otrok. 

 Ob dogovorjenem terminu vsak mesec oddaja kratka mesečna poročila o 

delu na treningih in udeležbi otrok, poročila so osnova za izplačilo 

honorarja. 

 Dvakrat letno pripravi testiranje članov ekipe v sodelovanju z ostalimi 

trenerji. Pri tem ima vsak igralec evidenčni kartonček z osebnimi 

podatki, podatki testov in kratko osebno oceno trenerja o trenutnem 
stanju igralca. 

 Na tekmah  

 S svojim obnašanjem predstavlja primer vzornega obnašanja, ki je zgled 

tako otrokom, ki jih vodi, kot tudi službenim osebam na tekmi (sodniki, 

delegati).  

 Z vsemi udeleženci komunicira s pedagoškim izborom besed, v katerih ni 

mesta za kletvice in primitivne gestikulacije.  
 V kolikor je potrebno, ima trener tudi na tekmi športno opremo. 



 Na potovanjih (autobus, hotel) 

 Prvi pride na zbirno mesto. 

 Odgovarja za vse otroke in njihovo varnost.   
 Skrbi za red in disciplino. 

 Na javnih  mestih 

 S svojim obnašanjem ne sme škodovati sebi in ugledu kluba. 

 Skrbi za svoj zunanji izgled  (obleka, osebna higiena). 

 S svojim obnašanjem in komunikacijo je lojalen klubu.  

 Ne vzpostavlja stikov z osebami in inštitucijami, ki lahko škodijo ugledu 
kluba . 

 AKTIVNI IGRALCI 

Udeleženci nogometne šole 

 Na trening prihajajo najmanj 10 minut pred pričetkom treninga. Oblečejo 

se v športno opremo in na trening pridejo točno ob zahtevani uri. 

 Na treningu sodelujejo aktivno in motivirano. 

 Poslušajo in izpolnjujejo trenerjeva navodila . 

 Občasno s trenerjem komunicirajo z vsemi vprašanji, ki se jim pojavljajo 

v zvezi s procesom treniranja.  

 V kolikor se ne morejo udeležiti treninga, pravočasno obvestijo trenerja 

in po možnosti prinesejo na naslednji trening zdravniško potrdilo ali 
opravičilo starša. 

 Na tekmovanjih  

 Na tekme prihajajo točno ob dogovorjenem času in na dogovorjeno 

lokacijo.  

 V kolikor se ne morejo udeležiti tekmovanja, o tem pravočasno obvestijo 

trenerja. Razlog za neudeležbo mora biti utemeljen. 

 Na tekmovanju sledijo trenerjevim navodilom. 

 Na tekmovanjih upoštevajo  princip  fair playa. 

 Spoštujejo sodnike, nasprotnike, službeno osebje in gledalce.  

 Poraz sprejmejo dostojanstveno. V primeru zmage ne ponižujejo  
nasprotne ekipe. 



 KODEKS STARŠEV 

Na treningih in tekmovanjih  

 V času odvijanja treningov in tekem staršem ni dovoljen vstop v službene 

prostore kluba in na travne površine tekmovanja.   

 V času treningov in tekem se ne vmešavajo v delo trenerja.  

 Vzdržijo se neustreznih komentarjev otrokom, trenerjem , delegatom in 

drugim službenim osebam ter staršem drugih otrok.  
 Ne poizkušajo biti trener svojega otroka v času treningov in tekmovanj.  


