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Zadeva: Standardna pogodba za nogometne trenerje
Spoštovani,
obveščamo vas, da je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na svoji 11. seji dne 6. 5. 2021, na predlog Zveze
nogometnih trenerjev Slovenije, Sindikata SPINS ter Komisije za profesionalni nogomet sprejel sklep o
implementaciji standardne pogodbe za nogometne trenerje.
Standardna pogodba o delu trenerja vsebuje vse bistvene zahteve, ki jih narekuje FIFA v okrožnici št. 1743 in
predvideva reševanje sporov znotraj nogometnih forumov. Novosti, ki jih nacionalnim zvezam narekuje FIFA
pripomorejo k zagotovitvi varnega in stabilnega okolja v katerem delujejo nogometni klubi in trenerji. Navedene
dopolnitve bodo upoštevane pri dopolnitvah Pravilnika o statusu in registraciji igralcev, ki bo po novem vseboval
tudi relevantne določbe v zvezi z nogometnimi trenerji.
Standardno pogodbo morajo od 1. julija 2021 dalje pri sklepanju pogodb s trenerji obvezno uporabljati vsi klubi,
ki s trenerji na novo sklepajo profesionalne pogodbe, predvsem pa klubi 1. SNL, 2. SNL in SŽNL. Prav tako se
predlaga, da se obstoječe pogodbe med klubi in trenerji uskladijo s predlogom standardne pogodbe o delu
trenerja do konca leta 2021. Sklepanje pogodb med deležniki na nižjih ravneh je priporočljivo.
V skladu z definicijo trenerja na podlagi FIFA predpisov, se standardna pogodba o delu trenerja uporablja za
glavne trenerje, pomočnike trenerja in trenerje vratarjev.
V skladu z Zakonom o športu (ZSpo-1) se delo v športu lahko opravlja na podlagi civilnopravne pogodbe ali
delovnopravne pogodbe, zato je strokovna služba NZS pripravila vzorec civilnopravne in delovnopravne pogodbe.
Vzorec obeh pogodb najdete pod Tekmovalni obrazci – Trenerji na naslednji povezavi: Obrazci (nzs.si).
S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

-

Člani NO NZS;
Člani IO NZS;
Častni predsednik NZS;
Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
Arhiv, tu.

