INTERNI PRAVILNIK DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK

PREAMBULA
DKK Stanko Bloudek je športno društvo,ki deluje prvenstveno v smeri tekmovalnih aktivnostih
društva (v nadaljevanju kluba) s strokovno usposobljenimi delavci in so ostale aktivnosti podrejene
temu cilju.
Interni pravilnik določa medsebojne odnose članov kluba, strokovnega sveta kluba, tekmovalcev in
njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, organov kluba in funkcionarjev kluba.

1. ČLANI KLUBA
Člani kluba so v skladu z 9. členom Statuta kluba vsi tekmovalci, bivši tekmovalci, sodniki, starši,
sorodniki ali zastopniki mladoletnih tekmovalcev in drugi, ki podpirajo dejavnost kluba in aktivno
sodelujejo pri aktivnostih kluba. Člani kluba se včlanijo v klub s pristopno izjavo in so dolžni plačati
letno članarino, aktivni tekmovalci pa tudi mesečno članarino. Člani kluba sodelujejo pri vseh
aktivnostih kluba.

2. AKTIVNOSTI KLUBA
Aktivnosti kluba so: tekmovalno drsanje in kotalkanje, prirejanje tekmovanj in drugih prireditev,
organiziranje tečajev drsanja in kotalkanja za mlade in starejše ter skrb za promocijo drsalnega in
kotalkarskega športa pri širši splošni javnosti.

3. TEKMOVALCI
Tekmovalci kluba so vsi, ki redno trenirajo in se udeležujejo tekmovanj in drugih prireditev. Dolžnosti
in pravice tekmovalcev so naslednje:
-

da se redno udeležujejo razpisanih treningov po urniku oz. po dogovoru s trenerjem, se
udeležujejo tekmovanj, ki so predvidena v planu kluba in na katere jih prijavi trener oz.
vodstvo kluba.

-

tekmovalci se morajo udeleževati tudi drugih spremljevalnih dejavnosti kluba, ki so v korist
boljšemu napredku v osnovnem športu (ogrevanje pred treningi, kondicijski treningi, balet,
ples...).

-

udeležba tekmovalcev na določenih tekmovanjih (državno prvenstvo, Pokal Slovenije), je
obvezna, še posebno, če ta odločitev vpliva na uspeh in rangiranje kluba ter s tem
zagotovitev pričakovanih sredstev za delovanje kluba.

-

na treningu so tekmovalci dolžni upoštevati zahteve trenerja glede discipline, reda in
elementov, ki se trenirajo in so v skladu s planom razvoja tekmovalca. V nasprotnem primeru
jih trener lahko odstrani s treninga. O tem mora trener obvestiti starše oz. zakonitega
zastopnika.

-

pravica tekmovalca je, da v kolikor s trenerjem in načinom treninga ni zadovoljen, starš ali
zakoniti zastopnik o tem obvesti trenerja in skupaj poizkusijo najti ustrezno rešitev. Če to ni
mogoče, se lahko obrne na Strokovni svet kluba, ki sprejme sklep o rešitvi problema, ki ga
morata tekmovalec in trener upoštevati. V primeru neupoštevanja sklepa se tekmovalca oz.
trenerja prijavi na disciplinsko komisijo.

-

V primeru, da tekmovalec, starš ali zakoniti zastopnik želi menjavo trenerja, se to lahko
izvede izključno na osnovi odobritve strokovnega sveta in sicer na način, da najprej o tem
pisno ali ustno obvestijo predsednika strokovnega sveta, ki mora najkasneje v roku 14 dni
sklicati sejo strokovnega sveta.

-

starejši tekmovalci, ki že imajo pravico glasovanja (od 15. leta starosti dalje), lahko sami
izstopijo iz kluba s tem, da napišejo prošnjo za izstop iz kluba, za mlajše pa to storijo starši ali
njegovi zakoniti zastopniki.

4. TRENERJI
Trenerji imajo naslednje dolžnosti in pravice :
- trener mora imeti veljavno licenco in biti vpisan v register strokovnih delavcev pri OKS in
Ministrstvu za šolstvo in šport. To ne velja samo za trenerje pripravnike.
- pripravi letni program dela za vsako specifično skupino tekmovalcev, cilje in plan dela za
posameznega tekmovalca in plan tekmovanj za posameznega tekmovalca . Cilje in letni plan dela
potrdi Strokovni svet kluba.
- spremlja uresničitev ciljev in izdela letno analizo glede doseganja ciljev na koncu vsake sezone.
- se udeležuje vseh treningov v skladu z urnikom.
- v primeru, ko ni prisoten na treningih mora organizirati nadomeščanje z drugim trenerjem ali
pomočnikom. V kolikor tega ne zmore urediti sam, se obrne na predsednika strokovnega sveta oz.
vodstvo kluba.
- trener se mora enakovredno posvetiti delu z vsemi tekmovalci na ledu, pošteno in pravično
- trener mora zagotoviti korektne in spoštljive medsebojne odnose vseh prisotnih na treningih in
tekmovanjih. Trener mora skrbeti tudi za osnovno kulturno obnašanje otrok, pozdravljanje, umikanje
na ledu tistemu, ki vozi program, opravičila, če se neupravičeno ne umaknejo sotekmovalcu,
navijanje na tekmovanjih in tekmovalce vzgaja v športnem duhu.

- med treningom se mora posvetiti vadbi in se izogibati kakršnimkoli motnjam treninga s
telefonskimi razgovori oz. drugimi razgovori s starši.
- trener pripravi glasbo in programe za vsakega tekmovalca.
- trener mora treninge v svoji skupini organizirati tako, da ne bo trpelo učenje tekmovalca oz. si mora
prizadevati za napredek vsakega posameznega tekmovalca in smiselno nadgrajevati njegovo znanje
ter ga pri tem vzpodbujati in motivirati. Nedopustno je vsakršno poniževanje ali verbalno žaljenje in
obračunavanje. Trener mora pri tekmovalcu vzpodbujati zdrav odnos do sebe, športa, lastnega telesa
in vzpodbujati pozitivno samopodobo.
- dolžnost trenerja je, da sodeluje z ostalimi trenerji v klubu in sicer pri oblikovanju urnikov,
organizaciji treningov na ledu in na suhem, ter ostalimi aktivnostmi povezanimi z dogajanjem na
treningih in tekmovanjih.
- starejši trenerji usmerjajo treninge vaditeljev v smislu izobraževanja in doseganje boljših
tekmovalnih rezultatov
- dolžnost trenerja je, da se stalno izobražuje, obnavlja licenco ter je prisoten na sestankih
strokovnega sveta kluba, trenerjev in sodnikov, kot je v navadi po končanih tekmah ter o pripombah
sodnikov seznani tekmovalca. Trenerji, ki se na stroške kluba udeležujejo seminarjev, izobraževanj in
kampov so dolžni vso pridobljeno znanje prenesti na vse ostale trenerje v klubu.
- dolžnost trenerja je, da tekmovalce spremlja na tekmovanjih. Če to ni mogoče mora zagotoviti
nadomestnega trenerja oz vaditelja.
- trener dobiva za svoje delo plačilo v skladu z mesečno opravljenimi urami treninga na ledu in na
suhem, povrnitve stroška prevoza, bivanja na tekmovanjih in dnevnice za tekmovanja. Urne postavke
potrdi Izvršni odbor kluba na predlog strokovnega sveta. Ostala pravila se določajo na sejah
Strokovnega sveta.
- trener ima pravico, da tekmovalca opozori oz. pošlje z ledu oz. drugega treninga, če tekmovalec ne
trenira, se ne obnaša po pravilih ali se po pravilih ne obnašajo njegovi starši ali zakoniti zastopnik. O
tem mora obvestiti starše oz. zakonitega zastopnika, v hujših primerih pa tudi predsednika
strokovnega sveta ter vodstvo kluba.
- trener ima pravico zahtevati od staršev in zakonitih zastopnikov, da zapustijo dvorano oz. območja
treninga, če kršijo pravila obnašanja.
- v primeru hujših kršitev pravil obnašanja tekmovalca oz. staršev /zakonitega zastopnika, ima trener
pravico prijaviti kršitve na strokovni svet ali izvršni odbor, ki mora prijaviti kršitev na disciplinsko
komisijo. To mora storiti pismeno z obrazložitvijo problema..
- trener mora po svoji moči skrbeti za dobrobit in razvoj vseh tekmovalcev v klubu, ne zgolj svojih
varovancev. Delati mora v dobrobit razvoja ter napredka celotnega kluba ter skrbeti za ugled in
soustvarjati pozitivno ime kluba v strokovni in splošni javnosti.

5. STARŠI IN ZAKONITI ZASTOPNIKI
Starši ali zakoniti zastopniki otroka se sami dogovorijo kdo bo pooblaščenec, le ta podpiše pristopno
izjavo za pristop svojega otroka v klub. Do 15. leta starosti tekmovalca zastopa eden od staršev oz.
zakoniti zastopnik, ki je namesto tekmovalca prisoten na skupščini kluba ter ostalih organih kluba.
Starši oz zakoniti zastopniki imajo naslednje dolžnosti in pravice:
- morajo plačevati članarino, če so člani kluba in mesečno članarino za tekmovalca skozi vse leto, v
skladu z določili Izvršnega odbora. Članarina se določi za vsakega otroka na letni ravni in se plačuje v
mesečnih obrokih.
- mesečna članarina se plača v vsakem primeru v višini 30%, tudi v primeru odsotnosti s treninga
zaradi bolezni/poškodbe najmanj 3 tedne v mesecu z zdravniškim potrdilom, ali z vnaprejšnjo najavo
o neprisotnosti najmanj 3 tedne v mesecu zaradi drugih vzrokov.
- ob vnaprej napovedanem zmanjšanjem obsegu udeležbe na treningih se mesečna članarina lahko
prilagodi v obsegu največ 20 % zmanjšanja mesečne članarine.
- v primeru, da več kot 2 meseca starši oz. zakoniti zastopniki zamujajo s plačilom mesečne članarine,
tekmovalcu preneha pravica do treningov. To določilo se ne uporabi, če starši dokažejo, da so v težki
finančni situaciji in klubu to pravočasno pisno sporočijo ter priložijo plan poravnave obveznosti.
- starši mladoletnih otrok morajo zagotoviti, da je tekmovalec prisoten na treningih in drugih
dejavnostih kluba.
- starši ali zakoniti zastopniki morajo zagotoviti prisotnost tekmovalca na tekmovanjih, ki so v letnem
programu kluba in sicer na državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije. Izostanek od tekmovanj je lahko
le na podlagi zdravstvenih, finančnih ali drugih opravičljivih razlogov ( smrt v družini, selitev…)
Odsotnost in razlog odsotnosti je potrebno vnaprej napovedati (razen v primeru zdravstvenih
razlogov, ko to ni mogoče).
- starši ali zakoniti zastopniki morajo trenerja vnaprej obveščati o morebitnem izostanku na treningu
oz na tekmovanjih. V primeru bolezni je rok za obvestilo najmanj en dan pred treningom oz. takoj ob
nastopu bolezni, v drugih primerih pa najmanj 3 dni pred treningom razen, če iz objektivnih razlogov
to ni mogoče.
- starši ali zakoniti zastopniki morajo sodelovati z organi kluba pri organizaciji tekmovanj in drugih
prireditev kluba. V primeru, da odklonijo sodelovanje, oz. se ne udeležujejo organizacije prireditev v
minimalno določenih okvirih (sklepi IO), niso upravičeni do bonitet kluba. Med bonitete se štejejo
subvencionirana mesečna članarina za otroke , subvencionirani stroški kampov itd.
- obveščati trenerja o morebitnih treningih in drugih športnih dejavnostih izven kluba (v tujini...).
Trener se mora s tem strinjati.

- staršem ni dovoljeno med treningom motiti trenerja oz. tekmovalca, kakorkoli vplivati na red in
sistem treningov ter so dolžni po oddaji otroka trenerju zapustiti prostor za treninge (led ob ograji,
garderobo...). Treninge lahko opazujejo le v ustrezni oddaljenosti, tako da ne motijo delovnega
procesa, v nasprotnem primeru jih ima trener pravico odstraniti s treninga.
- o vseh morebitnih nepravilnostih med treningom se starši oz. zakoniti zastopnik najprej pogovorijo s
trenerjem in skušajo najti sporazumno rešitev.
- v primeru, da je trener grobo kršil pravila obnašanja, lahko starši prijavijo kršitev na strokovni svet
ali izvršni odbor, ali podajo prijavo disciplinski komisiji (če je kršitev hujša). Prijava mora biti pisna, z
obrazložitvijo problema.
- starši lahko pridobijo sponzorja/donatorja za klub ali za svojega otroka, vendar morajo o tem
obvestiti IO kluba, ki potrdi sponzorstvo. Sponzor/donator podpiše pogodbo s klubom. Sredstva se
lahko razdelijo med klub in tekmovalca v skladu s posebnim dogovorom.
- za vse spremembe, ki niso predmet teh pravil se morajo starši dogovoriti s trenerjem oz. pristojnimi
organi kluba.

6. REŠEVANJE SPOROV IN NESPORAZUMOV
Spori in nesporazumi lahko nastanejo med trenerji in tekmovalci oz. med starši/zakonitimi zastopniki
zaradi kršitve pravil obnašanja oz. neizpolnjevanje določil tega pravilnika.
1. Nesporazumi med trenerji in tekmovalci oz starši/zakonitimi zastopniki
Nesporazumi se rešujejo na osnovi naslednjih postopkov:
-

Razgovor med trenerjem, tekmovalcem in starši/zakonitim zastopnikom
Če ta razgovor ni uspešen se problem rešuje na strokovnem svetu, ki na svoji seji sprejme
rešitev, ki jo sporoči staršem ali skrbnikom in IO.

2. Hujše kršitve pravil
V primeru hujših kršitev pravil obnašanja imajo trenerji, tekmovalci in starši/zakoniti zastopniki
pravico, da kršitev prijavijo strokovnemu svetu, izvršnemu odboru oz. funkcionarju kluba ali
zahtevajo obravnavo kršitve na disciplinski komisiji.
Organ, ki odloča o kršitvi posameznega člana, in ki lahko izreka disciplinske ukrepe, tudi izključitev iz
kluba je disciplinska komisija. Disciplinska komisija opravlja svoje delo v skladu s posebnim
pravilnikom.
Zahtevo za uvedbo postopka lahko naslovi na disciplinsko komisijo vsak posamezni član kluba.

7. ORGANI KLUBA
Člani organov kluba so dolžni ravnati v skladu s statutom društva in skrbeti za nemoteno delovanje
kluba in se udeleževati razpisanih sej in sestankov ter odločati po svoji presoji in stroki.
Člani vodstva kluba se morajo prizadevati za enakovredno obravnavo otrok, za vzpodbujanje
pozitivne klime v klubu in ustvarjanje medsebojnega spoštovanja med vsemi deležniki.
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