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PRAVILNIK ZA TRENERJE VATERPOLO KLUBA 

LJUBLJANA SLOVAN 
 
 
ČLEN 1. 
Trenerji, ki so člani Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan (v nadaljevanju klub), odgovarjajo 
za svoje delo predsedniku kluba in športnem direktorju. 
 
ČLEN 2. 
Trenerji so dolžni svoje delo podrediti potrebam in ciljem kluba in selekciji igralcev, ki jo 
trenirajo. Trenerji nosijo največji del odgovornosti za delo dotične selekcije. 
 
ČLEN 3. 
Obveznost trenerja je, da se udeležuje vseh strokovnih sestankov, ki jih organizira klub. 
Obveznost trenerja je, da se udeležuje vseh strokovnih seminarjev, na katere se je klub 
prijavil ali jih organiziral. 
  
ČLEN 4. 
Trenerji so dolžni poročati o spremembi plana ali razporeda treningov športnemu 
direktorju in drugim dotičnim osebam (trenerju golmanov, predstavnikom staršev). 
  
ČLEN 5. 
Trenerji se morajo vesti športno in spoštovati kodeks obnašanja, ter se športno vesti do 
drugih uradnih oseb tako na treningu kakor na tekmah (igralci, nasprotniki, trenerji, 
sodniki, delegati, navijači, starši, funkcionarji kluba, itd.). 
  
ČLEN 6 
Trenerji se zavežejo, da ne bodo preklinjali, ne bodo verbalno žalili igralcev in se nad 
njimi ne bodo fizično znašali.  
  
ČLEN 7. 
Trenerji se zavežejo, da na treninge, tekme, potovanja, priprave, ne bodo prihajali v 
alkoholiziranem, oziroma opitem stanju in da ne bodo uporabljali kakršnekoli 
prepovedane substance. 
 
ČLEN 8. 
Trenerji se zavežejo, da ne bodo uporabljali narkotikov. 
 
ČLEN 9. 
Trenerji se zavežejo, da ne bodo povzročali izgredov, se ne bodo udeleževali pretepov, 
se ne bodo obnašali nespoštljivo do drugih zaposlenih, ne bodo odklonili sodelovanje z 
drugimi trenerji, zaposlenimi, sekretarjem in upravo kluba, igralci in starši. 
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ČLEN 10. 
V primeru, da trener ne more priti pravočasno na trening iz zdravstvenih, zasebnih ali 
drugih razlogov, mora obvezno pravočasno obvestiti športnega direktorja ali glavnega 
trenerja, da v dogovoru z njima poiščejo ustrezno zamenjavo.  
 
ČLEN 11. 
Trenerji so zadolženi, da redno vzdržujejo delovno mesto, slačilnice, opremo, 
sponzorski material in opremo za delo (goli, kapice, žoge, itd.), ter vodijo evidenco o 
vsem. Prepovedano je odnašanje opreme iz objekta, oziroma iz prostorov kluba, razen 
v primeru dovoljenja športnega direktorja ali predsednika. 
 
ČLEN 12. 
Trenerji se zavežejo, da bodo prisotni na treningu vsaj 15 minut pred začetkom in da 
bodo na koncu treninga preverili, ali se igralci zadržujejo na bazenu. Trenerji ne smejo 
zapustiti objekta treninga, dokler zadnji igralec ne zapusti objekta.  
 
ČLEN 13. 
Trenerji se zavežejo, da bodo preverjali in nadzorovali igralce v pomožnih prostorih 
bazena in jih opozorili, da ne smejo uporabljati športnih rekvizitov v teh prostorih, 
oziroma izven bazena. Prav tako bodo opozorili igralce, da je prepovedano tekanje na 
bazenu in v pomožnih prostorih. 
  
ČLEN 14. 
Trenerji so zadolženi za nadzor nad igralci, da ti po treningu ali tekmi, vrnejo vso 
opremo na svoje mesto (v prvotno stanje). 
V primeru, da je klub gostitelj neke tekme, oziroma turnirja, morajo trenerji v dogovoru s 
klubom organizirati sodelovanje otrok pri pripravi in pospravljanju celotnega igrišča, ter 
morajo sodelovati z zapisnikarsko mizo. 
  
ČLEN 15. 
Trenerji morajo od otrok zahtevati in preverjati ocene iz šole, za vsak semester in ob 
koncu šolskega leta. 
 
ČLEN 16. 
Trenerji se zavežejo, da tekom svojega dela (treningi, tekme, priprave), nosijo klubsko 
opremo z znakom kluba. 
  
 
 
ČLEN 17. 
V primeru potovanja oziroma organizacije priprav in turnirjev so trenerji dolžni, da v 
dogovoru s pisarno kluba (sekretarjem in športnim direktorjem) pomagajo pri 
organizaciji potovanja (prevoz, namestitev, hrana, dokumenti, zavarovanje, viza, 
zdravniški pregledi, razporedi tekem ali turnirjev, športna oprema, dnevnice..).  
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ČLEN 18. 
V kolikor trenerji potujejo z ekipo, morajo obvezno zagotoviti zadostno število 
pomočnikov trenerja, delegatov, oziroma drugih članov kluba, ki bodo skrbeli za otroke. 
V času potovanja, tekem, treningov in celotnih priprav, se trenerji zavežejo, da bodo 
skrbeli za otroke. 
 
 

ČLEN 19. 
Trenerjem je prepovedano opravljenje privatnih treningov za člane kluba. Privatni 
treningi so dovoljeni  samo v primeru, da to odobri športni direktor ali predsednik kluba. 
 
ČLEN 20. 
Trenerjem je prepovedano prejemanje denarja ali daril s strani staršev. Prav tako je 
prepovedano komuniciranje s starši ali posedanje v lokalu poleg bazena in na tribunah v 
času treningov, oziroma tekem.    
 
ČLEN 21. 
Trenerji komunicirajo s starši v vnaprej predvidenem času. Tema pogovora je psiho-
socialni razvoj njihovega otroka, težava, ki je nastopila ali daljši izostanek. Sestanki 
lahko potekajo samo v prostorih kluba, recepcije bazena ali pred samim bazenom. V 
primeru neprimerne komunikacije s starši, je trener dolžan takoj o tem obvestiti 
športnega direktorja ali predsednika kluba. 
 
ČLEN 22. 
Trenerji so dolžni na začetku sezone organizirati sestanek, na katerem bodo staršem 
predstavili celoletni plan (treningi, priprave, trening tekme), pravilnike in vse ostale 
pomembne informacije. Na sestanku bodo tudi določili način komunikacije med starši in 
trenerji. 
Sestanek za starše se lahko organizira tudi na koncu sezone, na katerem trenerji 
predstavijo analizo pretekle sezone in obvestijo starše o poteku naslednje sezone. 
  
ČLEN 23. 
Trenerji morajo ustvariti skupino na whatsapp-u s starejšimi otroki, ki jih trenirajo (v 
primeru spremembe treningov, spremembe termina treningov, potrebne opreme za 
trening, ipd.). V kolikor so otroci mlajši od 12 let, trenerji ustvarijo skupino s starši ali pa 
komunicirajo s predstavniki staršev. 
 
ČLEN 24. 
Trenerji se zavežejo, da bodo vodili evidenco treningov, prisotnost igralcev na treningih 
in  sproti izvajali meritve oziroma testiranja igralcev. Trenerji na koncu sezone sestavijo 
poročilo o svojem delu za selekcijo, za katero so bili zadolženi. Poročilo morajo 
posredovati upravi kluba in športnemu direktorju. V primeru kakršnihkoli nesporazumov 
ali problemov, se trenerji obrnejo na klub v pismeni obliki.  
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Pravilnik je sprejela uprava kluba  
 
dne 19.09.2017 


