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PRAVILA O  RAVNANJU   TRENERJEV,  IGRALK IN STARŠEV V ŽOK LJUTOMER 
 
 

Točka 1 
UVODNE DOLOČBE  

Pravila določajo dolžna  ravnanja trenerjev, igralk ter staršev mladoletnih igralk Ženskega 
odbojkarskega kluba Ljutomer ( v nadaljevanju ŽOK Ljutomer) v procesu udeležbe in izvajanju 
treningov, tekem in drugih ravnanj, povezanih z delovanjem kluba pri razvoju mlajših 
odbojkaric.  Ta Pravila dopolnjujejo Etični kodeks ( št. 219-1/2015 (3) z dne 22.8.2014 ter 
Pravilnik o obnašanju in obveznosti igralk ŽOK Ljutomer ter dolžnosti in ravnanja ŽOK Ljutomer 
do igralk posameznih ekip ( št. 219/2014 (3) z dne 22.8.2014. Dokumenti se med seboj 
dopolnjujejo ter jih je razumeti kot celoto, ki ureja  medsebojne odnose in ravnanja v  ŽOK  
Ljutomer.  

Točka 2 
MEDSEBOJNI ODNOSI 

  
Medsebojna komunikacija in prijateljstvo je zelo pomemben člen pri razvoju vsakega športa, 
kluba in doseganja rezultatov. Vsi trenerji morajo vzpostaviti spoštljiv odnos med seboj, še 
posebej je pomemben medsebojni odnos med trenerjem in odbojkarico  /članico.  Zanemariti pa 
nikakor ne smemo obojestranski odnos med trenerjem in staršev naših otrok ter upravo našega 
kluba.  

  
Točka 3 

 RAVNANJA  TRENERJA 
  

1.)  Trener mora biti v obdobju aktivnih treningov in tekmovanj, vedno dostopen, tako igralkam  
kot staršem otrok. 
2.)  Trener se mora zavedati starosti svojih otrok in temu primerno pripraviti treninge za ekipo 
3.) Trener najmlajših selekcij mora biti pripravljen pomagati svoji varovanki pri pripravi za 
trening, če slednja pomoč potrebuje in se NE zanaša na pomoč staršev, ki nimajo vstopa v 
garderobne prostore našega kluba. 
4.) Trener mora opraviti določeno dogovorjeno tedensko število treningov v telovadnici. 
Odpoved treningov je lahko le izjemoma in ob soglasju vodstva kluba. 
5.) Trener mora igralkam pravočasno sporočiti čas prijateljske ali prvenstvene tekme, lokacijo in 
čas zbora pred tekmo. 
6.) Trener mora pravočasno obvestiti ekipo, oziroma postavo, na katero bo na določeni tekmi 
računal. 
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7.) Trener mora pravočasno obvestiti ekipo, predsednika oz. drugega člana UO, o terminih 
treningov in o morebitnih spremembah. 
8.) Trener določene ekipe mora biti prisoten na vsaki tekmi, oziroma se ob zadržkih lahko 
dogovori z nadomestnim trenerjem v vednosti  predsednika kluba ali člana UO. 
9.)  Trener bo z igralkami gojil pošten in pristen odnos. 
10.) Trener se bo ob morebitnem pojavljanju težav pri posameznici pogovoril z igralko osebno in 
po potrebi tudi s starši ali ob  večji problematiki tudi z UO kluba. 
11.) Trener bo upošteval zdravstvene težave igralke in temu zanjo  prilagodil fizično težavnost 
treninga. 
12.) Trener bo ob opažanju novih zdravstvenih težav pri posameznici  v najkrajšem času o tem 
obvestil starše mladoletnih otrok, predsednika kluba ali člane UO. 
13.) Trener bo poskrbel, da bodo igralke  po treningu pospravile vse rekvizite. 
14.) Trener je dolžan opozarjati svojo ekipo na upoštevanje hišnega reda na celotnem območju  
športne dvorane; 
15.) Trener ne bo svojih osebnih problemov prenašal v ekipo, temveč se bo kljub vsemu vedno 
zavzemal za vzpodbujanje tako svojih varovank, kot ostalih članov našega kluba. 
16.) Trener se bo vedno na razumen in pošten odnos dogovarjal z ostalimi trenerji o katerikoli 
pojavljeni problematiki ali morebitni izboljšavi. 
17.) Trener ne bo sprejemal sugestij s strani staršev, kdo bo igral na določeni tekmi. O tem mora 
odločati sam, v primeru nezadovoljstev pa mora biti po tekmi ali med tednom v času treningov 
na voljo za pogovor, tako s staršem otroka ali upravo kluba .  
18. Trener  tesno sodeluje predsednikom in vsemi člani UO kluba  ter jih  sproti obvešča o vseh 
posebnostih, ki jih zazna pri svojem delu.  Trener in UO kluba,  posebej  sodelujeta pri 
organizacijskih zadevah , ki se nanašajo na posamezno ekipo ( tekme,  prevozi, registracije, 
evidence) Trener po potrebi neposredno o vseh problemih pri delu sproti  obvešča predsednika 
kluba in po potrebi ostale člane UO. 

 
Točka 4 

 RAVNANJA  IGRALKE / ČLANICE  
  
1.) Igralka je dolžna upoštevati pravilnik hišnega reda, ki je postavljen s strani UO oziroma 
upravljalca športne dvorane. 
2.) Igralka  mora zaupati in spoštovati svojega trenerja, ki ji s svojim odnosom pomaga k 
doseganju zastavljenega cilja. V primeru osebnih težav se lahko vedno obrne nanj, na 
predsednika ali člana UO kluba.  
3.)  Igralka mora pravočasno prihajati na treninge, oziroma osebno opravičiti morebitno zamudo 
trenerju . 
4.)  Igralka mora upoštevati navodila trenerja ob izvajanju treningov. 
5.)  Igralka  ne sme s svojim nezadovoljstvom ali slabo voljo med treningom ovirati ostale članice 
ekipe pri opravljanju vadbe. 
6.)  Igralka  mora opravičiti vsako svojo odsotnost s treninga svojemu trenerju. 
7.)  Igralka mora pravočasno, najkasneje 24 ur pred tekmo, o svoji neudeležbi obvestiti svojega 
trenerja, da lahko slednji naredi zamenjavo. Izjemoma je obvestilo lahko kasneje, če je razlog 
nenadna bolezen ali kaj drugega, ki lahko odsotnost opraviči v zadnjem trenutku. 
8.) Igralka  mora pravočasno prihajati na zbor določene tekme, tako prijateljske kot prvenstvene. 
9.)  Igralka  mora na vse tekme hoditi v uradni klubski oprem, če ta obstaja in je tak dogovor. 
10.)  Igralka ne sme biti nespoštljiva, žaljiva ali celo agresivna  tako do soigralke  v ekipi kot tudi 
do igralk nasprotne ekipe. 
11.)  Igralka  mora biti skrbna  ob varovanju klubske opreme, ki jih je prejela v uporabo 
12.) Igralka  mora vrniti rekvizite, ki jih je ob opravljanju treninga uporabljala, na določeno, 
temu primerno mesto. 
13.)  Igralka  mora vzdrževati red in čistočo tako v garderobah kot v prostoru za tuširanje. 



15.)  Ob vsakem nespoštovanju pravil ali celo storjeni škodi na celotni športni površini , bo 
igralka sankcionirana oziroma bo škodo nosila sama, v primeru mladoletnih bodo obveščeni 
starši. 
16.)  Igralka  bo mesečno vadnino poravnala  pravočasno do določenega datuma, oziroma bo v 
primeru zamude o vzroku obvestila svojega trenerja in  člana UO , ki je odgovoren za ter zadeve. 
17.)  Igralka  je dolžna o vsako spremembo, naslova , maila ali tel. številke, obvestiti trenerja in 
UO. V primeru mlajših to opravijo starši. 
  

Točka 5 
RAVNANJA  STARŠEV 

  
1.)  Starši so dolžni vsako spremembo naslova ali kontaktne številke takoj javiti trenerju in UO 
2.) Starši utrjujejo medsebojen odnos med igralko in trenerjem, zato je zelo pomembna 
komunikacija z trenerjem o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na  izvajanje programa. 
3.) Starši so dolžni obveščati trenerje in če je potrebno tudi UO o kakršnihkoli zdravstvenih 
težavah otroka, ki lahko ob treningu škodijo odbojkarici . 
4.) Starši so dolžni obveščati trenerja in opravičiti ob morebitnih odsotnosti otroka v primerih 
bolezni, poškodbe ali daljše odsotnosti zaradi šolske dejavnosti.  
5.)  Starši poskrbijo, da ima otrok pravočasno poravnano mesečno vadnino. V primeru zamude o 
tem obvestite trenerja ali UO in se dogovorite. Slabe ocene v šoli niso razlog za neplačilo 
dobrodošle.  
6.) Starši pripeljejo otroka na trening ali tekmo, vendar le do vhoda v garderobe, kjer jih 
prevzame trener določene selekcije.  
7.) Starši morajo tako doma, kot ob igrišču, vzpodbujati svojega otroka in ostale naše člane v 
športnem duhu. Dovoljeno je navijanje v športnem duhu, ne pa tudi vzpodbujanje igralk, da 
ravnajo drugače, kot od njih zahteva trener. 
8.) Starši se ne smejo posluževati raznih žaljivk ob navijanju, tako na posameznika ali celotne 
ekipe, tako našega moštva, kot tudi ne do nasprotnika. 
9.) Starši morajo vedeti, da o tem, kdo igra na določeni tekmi in kdaj, odloča samo trener. V 
primeru kakšnega nezadovoljstva je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom, vendar po tekmi 
ali med tednom v času treningov. 
10.)  Starši  poskrbijo, da bo otrok z zadolženo opremo ravnal skrbno in marljivo. 
11.) Starši morajo biti pripravljeni na volontersko pomoč pri katerikoli organizaciji prireditev, 
turnirjev itd. ....., v primeru, da klub apelira na njih.. 
12.) Starši se morajo v primeru kakršnihkoli težav ali nezadovoljstev obrniti na predsednika , ali 
člana UO,  da težavo rešimo  s skupnimi močmi. 
13.) Klub si želi pristnega sodelovanja s starši otrok, ki obiskujejo treninge v ŽOK Ljutomer. Vse 
odkrite in  dobrohotne pripombe, ideje ipd. , ki bi lahko izboljšale delo v klubu so dobrodošle. 
 

 
Točka 6 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Morebitne nesporazume ali nesoglasja v zvezi pravil na 1. stopnji obravnava  disciplinska 
komisija ŽOK Ljutomer. V primeru,  da po obravnavi na disciplinski komisiji, nesporazum ni 
odpravljen,  spor na 2. stopnji v skladu z statutom obravnava in rešuje upravni odbor kluba.  

Pravila o dolžnem ravnanju trenerjev , igralk in staršev v ŽOK Ljutomer, so bila sprejeta na 
sestanku Upravnega odbora kluba dne 4.2.2020 in veljajo od datuma sprejema dalje. 

Številka : 4/2020 (3) 
                                                                                                            Predsednik kluba 
                                                                                                             Saša  Makoter 


