Na podlagi 22. člena Statuta Košarkarskega društva Nova Gorica mladi, je upravni odbor
Košarkarskega društva Nova Gorica mladi dne 11.08.2014 sprejel in dne 01.08.2017 dopolnil
naslednji

PRAVILNIK O DELOVANJU ČLANOV KOŠARKARSKEGA DRUŠTVA NOVA
GORICA MLADI IN NJIHOVIH ZASTOPNIKOV
Upravni odbor Košarkarskega društva Nova Gorica mladi (v nadaljevanju besedila društvo) sprejema
pravilnik, ki določa pravila, kodeks obnašanja ter vrednote za člane društva, igralce, njihove starše
oziroma skrbnike ali zakonite zastopnike, ter trenerje.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pravilnik je namenjen urejanju odnosov med vodstvom društva, člani, trenerji, igralci, starši oziroma
skrbniki ali zakonitimi zastopniki. Predstavlja vodilo obnašanja in vrednote vseh članov društva.
Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti v primeru kršitev določb Statuta društva, pravil
košarkarske igre, predpisov Košarkarske zveze Slovenije, pravil športnega obnašanja ter drugih
disciplinskih kršitev znotraj tekmovanj in procesa treninga. Nepoznavanje pravil ne izključuje
disciplinske odgovornosti.

II. PRAVILA TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOST IN FAIR PLAY-A
Z namenom zagotavljanja zdrave športne sredine in omogočanja pogojev za nemoten in uravnotežen
razvoj igralcev se v društvu držimo naslednjih pravil pri delu.
2.1. Delo z otroci:
 Vemo, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka, zato ga ne silimo v šport.
 Spodbujamo otroka, da igra po pravilih in v duhu fair play-a. Zagovarjamo reševanje
konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
 Učimo, da zmaga ni vse. Enako cenjeni sta sodelovanje in vloženi trud.
 Poskrbimo, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh.
 Nikoli se ne posmehujemo in ne vpijemo na otroka, če naredi napako. Napake delamo vsi.
Sprejemanje in odpravljanje napak je del osebnostne rasti.
 Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalimo dobre poteze vseh sodelujočih.
 Ne izpodbijamo trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom.
 Podpiramo prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu.
 Pustimo otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiramo, hkrati pa
vztrajamo pri šolski uspešnosti.
2.2. Od igralcev pričakujemo da:
 Uživajo v igri in vedno dajejo vse od sebe.
 Vedno kažejo spoštovanje do trenerja, soigralcev, staršev in nasprotnika.
 Redno prihajajo na treninge, morebitno zadržanost pa pravočasno sporočijo trenerju.
 Se treningov udeležujejo po programih vadbe posamezne ekipe od začetka do konca
košarkarske sezone.
 Živijo zdravo, skrbijo za higieno in so zgled drugim.







Skrbijo za šolske obveznosti in pametno izkoriščajo čas izven košarke.
Skrbijo za športno opremo, ki jo v uporabo prejmejo od društva.
Tudi v javnem življenju s svojim nastopom delujejo v prid društva.
Nudijo pomoč pri športnih prireditvah, ki jih organizira društvo.
Spoštujejo »Častno igralsko« Košarkarske zveze Slovenije.
http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/castna/Castna_igralska_A4_WEB.pdf

2.3. Od staršev pričakujemo da:
 Omogočijo otroku spoštovanje teh pravil.
 So s svojim ravnanjem in obnašanjem zgled otroku.
 Po svojih močeh pomagajo pri delovanju društva.
 So vključeni v košarkarski napredek svojega otroka in so na tekočem o dogodkih in
aktivnostih.
 So redno prisotni na tekmah svojega otroka, v kolikor je to mogoče.
 Navijajo tudi za druge ekipe društva in k temu spodbujajo tudi otroka.
 Spodbujajo športno vedenje do vseh igralcev, trenerjev in sodnikov ter navijajo za svojega
otroka in ekipo.
 Med tekmo trenerja in igralcev ne motijo in s svojim vedenjem upoštevajo pravila fair play-a.
 Ne izpodbijajo trenerjevo ali sodnikovo avtoriteto.
 Spodbujajo otroka k odgovornosti, zato vedno najprej napotijo otroka, da sam razreši
morebitne težave pri trenerju. Težave in nesporazumi se lahko hitro rešijo, če za njih vemo.
 Varnost in zdravje sta najpomembnejša, zato naj trenerja sproti obveščajo o vseh težavah
povezanih s svojim otrokom. Če imajo kakršnakoli vprašanja ali skrbi naj ne oklevajo in o tem
čim prej obvestijo trenerja.
 Spoštujejo »Častno starševsko« Košarkarske zveze Slovenije.
http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/castna/Castna_starsevska_A4_WEB.pdf
2.4. Od trenerjev zahtevamo da:
 So s svojimi vedenjem in ravnanji zgled otrokom.
 Prihajajo pravočasno na treninge in tekme.
 Vestno opravljajo trenersko dolžnost in skrbijo za športno opremo društva in opremo
telovadnic, v kateri se odvijajo treningi in tekmovanja.
 V primeru opravičene odsotnosti s treningov ali tekem pravočasno zagotovijo nadomeščanje
s strani drugega trenerja društva.
 Trening izvajajo v športni opremi.
 So na treningih in tekmah v društveni opremi, v kolikor je ta na voljo.
 Trening zapustijo za zadnjim igralcem in ob tem upoštevajo pravila za red v telovadnicah, v
katerih društvo izvaja treninge in tekme.
 Na treningih in tekmah skrbijo za varnost igralcev pred poškodbami. V primeru poškodbe,
nudijo igralcu prvo pomoč in mu svetujejo pri nadaljnjem okrevanju.
 Spoštujejo igralce in njihove starše.
 Skrbijo za redno komunikacijo s starši, še posebej ob neopravičenih odsotnostih s treninga.
 Ne uporabljajo mobilnega telefona med treningom in se ne pogovarjajo z osebami, ki niso
vključene v proces treninga.
 Tudi v javnem življenju s svojim nastopom delujejo v prid društva.
 Spoštujejo »Častno trenersko« Košarkarske zveze Slovenije.
http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/castna/Castna_trenerska_A4_WEB.pdf

III. ŠPORTNA OPREMA IGRALCEV
Športno opremo igralcev predstavljajo športni copati primerni za igranje košarke, kratke hlače in
majica. Primerna športna oprema in njena uporaba je obvezna. Na treningih je zaželjena uporaba
društvene športne opreme (majica, hlače, torba, …), v kolikor je ta na voljo. Na tekmah je nošenje
društvene športne opreme (majica, trenerka, torba, …) obvezno.
Za igranje tekem društvo poskrbi za tekmovalne drese.
Nakit, denar, mobilni telefoni, ročne ure in druge dragocenosti ne sodijo k športni opremi, zato jih
pustite doma ali jih zaupajte trenerju. Za izgubljene oziroma ukradene predmete v društvenih
prostorih in telovadnicah, kjer poteka proces treniranja, oziroma igranje tekem, društvo ne
odgovarja.

IV. TRENINGI IN TEKME
Pravočasen prihod na trening je eden izmed sestavnih delov treninga. Igralci naj prihajajo na trening
vsaj 10 minut pred začetkom treninga, da se lahko ustrezno pripravijo nanj. S tem omogočijo
nemoteno delo na treningu. Ob uri, ko se trening prične, naj igralci v garderobi počakajo na trenerja.
Prav tako morajo igralci pravočasno prihajati na zbor pred tekmo, za katerega uro in kraj določi
trener posamezne ekipe.
Igralci naj:
- Na trening prihajajo v primerni športni opremi za trening.
- V primeru zamude ali neprihoda na trening o tem pravočasno obvestijo trenerja.
- V času treninga, ko poteka vadbeni proces, se trenerja in soigralcev ne moti. Če morajo
predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, o tem obvestijo trenerja pred začetkom
vadbe.
- Na trening prihajajo pripravljeni za delo. Trening je namenjen temu, da se s soigralci čim več
naučijo.
- Starši so na treningu lahko prisotni samo ob pogoju, da ne motijo vadbenega procesa.
- Odsotnost s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih vzrokov trenerju sporočijo vsaj dan
prej, oziroma takoj, ko so o tem seznanjeni.
- Zbor igralcev pred tekmo je namenjen pripravi igralcev na tekmo. V pripravo sodijo
preoblačenje, dajanje napotkov trenerja ter ogrevanje. Pravočasen prihod je potreben zato
da se lahko igralci kvalitetno in v miru pripravijo na tekmo.
- Poleg pravočasnega prihoda na zbor za tekmo je pomembna tudi podoba ekipe ob prihodu
na tekmo saj igralci predstavljajo društvo in mesto od koder prihajajo.
- Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih naj bo tak, kot je v našem društvu.
Vsaka škoda, ki bo povzročena namerno bo poravnana s strani povzročitelja, igralec pa bo
obravnavan s strani disciplinske komisije društva.

V. RAVNANJE Z OPREMO
Na treningih uporabljeni pripomočki in rekviziti so del društvenega inventarja in vsi, ki jih uporabljajo,
morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let. Namerno poškodovanje društvene lastnine in
opreme ter prostorov v katerih društvo gostuje, spada med prekrške pravil društva in vso škodo
poravna povzročitelj. Ob tem bo povzročitelj obravnavan s strani disciplinske komisije društva.

VI. PREVOZI NA TRENINGE IN TEKME
Starši so odgovorni za prevoz oziroma prihod otroka na treninge ter nudijo pomoč pri prevozih na
tekme. V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani društva, ali se otroci vključijo v
prevoz z vozniki, ki niso njihovi starši, pa starši teh otrok soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo
lastno odgovornost.

VII. ZDRAVSTVENA PRIMERNOST
Vsak igralec mora enkrat letno, najkasneje pa pred pričetkom posamezne košarkarske sezone,
trenerju izročiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo zdravnika specialista, iz katerega
je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za igranje košarke in da je igralec sposoben prenašati napore na
treningih in tekmovanjih. Potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.
Če igralec tega potrdila pravočasno ne zagotovi, ga društvo na stroške igralca, oziroma njegovih
staršev ali skrbnikov, napoti na pregled k zdravniku specialistu.
V kolikor igralec še vedno ne prinese zdravniškega potrdila o zdravstveni primernosti za treniranje in
igranje košarke, igralec trenira in igra na lastno odgovornost.

VIII. STATUS ŠPORTNIKA
Šolski pravilnik o pridobitvi statusa športnika ponuja šolajočim se igralcem nekatere ugodnosti, hkrati
pa tudi obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da lahko status športnika pridobi in ga tudi obdrži. Pri
izdaji vseh potrdil, ki so potrebna za urejanje statusa športnika, se društvo zavezuje, da bo spoštovalo
pravila, ki jih zapoveduje posamezna šola. Društvo bo potrdilo za pridobitev takšnega statusa izdajalo
le za njegov dejanski namen in le igralcu, ki izpolnjuje naslednje kriterije:
-

-

-

Mesečna prisotnost na treningih je najmanj 90%.
V šolskem letu na treningih in/ali tekmah ne manjkajo več kot trikrat iz neopravičenih
razlogov. Kot neopravičen izostanek se šteje izostanek, ki ni bil pravočasno, pred treningom,
sporočen trenerju.
Trenerju predložijo podatke o razredniku: ime in priimek, telefonska številka, govorilne ure.
Izostanek s treninga ali tekme zaradi hujše poškodbe potrdijo z zdravniškim potrdilom. Ob
tem trenerja sproti obveščajo o poteku zdravljenja oziroma rehabilitacije.
V primeru lažjih poškodb je udeležba na treningu obvezna, igralec lahko izostane s treninga le
ob predhodnem dogovoru s trenerjem.
Nastope na šolskih športnih tekmovanjih pravočasno napovejo trenerju, da lahko ta to vključi
v letni/mesečni/tedenski delovni načrt.
Trenerja mesečno obveščajo o uspešnosti učnega uspeha in takoj ob morebitnih neuspehih.
Na koncu vsakega ocenjevalnega obdobja prinesejo kopijo ocen trenerju.
Ugodnosti statusa športnika uporabljajo samo po potrebi in razumno.
Da spoštujejo ta pravilnik in ostala pravila društva.

Igralec s svojim podpisom in podpisom staršev ali zakonitega zastopnika jamči, da bo izpolnjeval te
kriterije. V nasprotnem primeru lahko status športnika izgubi, o čemer društvo šolo pisno obvesti.

IX. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA
Vsi člani društvenih organov, trenerji in igralci oziroma udeleženci športnih programov, ki jih
organizira društvo, so obvezani k včlanitvi v društvo in plačilu članarine. Po izpolnitvi in oddaji
pristopne izjave prejmejo račun za plačilo članarine.
Po želji se lahko tudi drugi zainteresirani včlanijo v društvo tako, da izpolnijo pristopno izjavo in
plačajo članarino.
Članarino plačujejo člani društva in je namenjena za delovanje društva. Višino letne članarine določi
UO društva. Članarina velja za obdobje od 1.9. tekočega leta do 31.8. prihodnjega leta (t.i. člansko
leto).
Za igralce v Mladinski šoli društva, to je tekmovalnih ekipah, je članarina za tekoče člansko leto všteta
in obračunana pri prvi(h) vadnini(ah), zato se jo posebej ne obračunava.
Otroci, ki vadijo v Šoli košarke so obvezani k plačilu članarine.
Za plačilo članarine društvo izda račun in ga pošlje po e-pošti ali navadni pošti na kontakte navedene
v pristopnih izjavah.
V kolikor v društvu trenira več otrok iz iste družine, plača najstarejši otrok polno članarino, drugi
otrok polovično članarino, vsak nadaljnji otrok je plačila članarine oproščen.
Igralci članske kategorije so oproščeni plačila članarine.

X. VADNINA / IGRALNINA
Vadnina je pavšalni letni znesek za treniranje otrok določena s strani UO društva za vsako ekipo
posebej na podlagi letnega načrta dela posamezne ekipe (začetek in konec aktivnosti, trajanje
aktivnosti,…) . Je eden izmed glavnih virov dohodkov društva in nujno potrebna za zdravo poslovanje
društva in izvajanje programov društva.
Praviloma se poravnava mesečno, na željo plačnika in po predhodnem dogovoru z njim, pa se lahko
vadnina obračuna tudi za več mesecev hkrati.
V kolikor v društvu trenira več otrok iz iste družine, najstarejši otrok plača polno vadnino, drugi otrok
polovično vadnino, vsak nadaljnji otrok je plačila vadnine oproščen.
Vadnina se plačuje na podlagi izdanega računa s strani društva. Račun se, praviloma, ob koncu
meseca pošlje po e-pošti ali navadni pošti igralcu oz. staršem ali skrbnikom na kontakte navedene v
pristopni izjavi. Pri plačilu računa se upoštevajo navedeni podatki na računu, še posebej sklic računa.
UO društva lahko za posamezne igralce sprejme sklep o neplačevanju oziroma zmanjšanju višine
vadnine zaradi težjih socialnih razmer v družini ali drugih razlogov. V tem primeru mora družina
igralca društvu podati pisno prošnjo za zmanjšanje oziroma neplačevanje vadnine ter potrdila
ustreznih ustanov.
V primeru odsotnosti igralca s treningov ali tekem, ne glede na razlog, in neobveščenosti trenerja o
odsotnosti, se za tekoči mesec plača vadnina v celotnem znesku.

V primeru, da je igralec opravičeno odsoten s treningov ali tekem in je trener o vzroku izostanka
predhodno obveščen, se znesek vadnine za tisti mesec lahko zmanjša, vendar največ do 50%
odstotkov višine mesečnega zneska.
Igralec je upravičen do 100% zmanjšanje vadnine za mesec, v katerem se treningov in tekem ni
udeleževal zaradi hujše bolezni ali hujše poškodbe pridobljene na treningu ali tekmi društva. V obeh
primerih mora igralec društvu dostaviti ustrezno zdravniško dokumentacijo.
V primeru, da igralec pred zaključkom članskega leta samovoljno preneha z vadbo in ob tem ne poda
pisne izstopne izjave iz društva, je obvezen k plačilu vadnine do konca članskega leta.
Ob podani pisni izstopni izjavi je igralec obvezen še k plačilu vadnine za mesec v katerem izstopa iz
društva.
V primeru, da plačilo vadnine zamuja več kot 30 dni, društvo pošlje dolžniku opomin, v katerem se
obračuna tudi strošek opomina.

