PRAVILNIK NOGOMETNE ŠOLE NK KRŠKO
UVOD v PRAVILNIK Nogometne šole NK Krško

Prva in najpomembnejša stvar je, da se vsi skupaj zavedamo, da želimo narediti nekaj več kot
smo sedaj, zato potrebujemo vaše zaupanje in podporo pri našemu delu, ki ga ni malo in je
tudi zelo zahtevno. Zato morate, vi kot starši se zavedati, da nam lahko tudi sami veliko
pomagate, tako da našim in vašim mladim nogometašem dopovemo, da se za uspeh in
njihov napredek nujno potrebno podrediti pravilom nogometne šole. Mi pa se na drugi strani
zavezujemo k trdemu delu in izpolnjevanju vseh zadanih obljub.
P.S. Na vhodu v pisarno najboljše nogometne šole na svetu, v Ayax-ovi nogometni šoli v
Amsterdamu piše: ''NOGOMETNA ŠOLA NI KARITAS''

1. Zaupanje v delo nogometne šole
NŠ NK Krško, želi narediti korak naprej. Nismo več zadovoljni samo s tem kar smo počeli do
sedaj… Izboljšati želimo: strokovno delo trenerjev, povečati število trenerjev na ekipo,
dvigniti število tekem in drugih možnosti tekmovanja in dokazovanja ter na koncu želimo
narediti ZMAGOVALCE in priti do USPEHOV, ki nas bodo pripeljali do najvišjih lig tekmovanja.
Mi se zavezujemo k zapisanemu, starši in nogometaši pa se morajo zavezati k temu, da bodo
vse naredili, da bodo kar se da veliko trenirali. Tudi v težkih časih, ko ne gre vse kot smo si
začrtali ne bomo popustili in bomo še bolj zavihali rokave, da dokažemo da zmoremo biti
najboljši.

2. Spremljanje nogometašev na treningih in tekmah
Vsi moramo vedeti, da je to zelo pomembno. Starši morajo spremljati otroke in jih podpirati
pri njihovi veliki ljubezni in v večini primerov najpomembnejši stvari nogometu.
Treningi so odprti za vse, zato si jih lahko ogledate, še posebej pa tekme, so tisti dogodek,
kjer se lahko nogometaš pokaže, kaj je počel med pripravami in med tednom pred tekmo,
prav zato bodo vaši nogometaši presrečni s podporo svojih staršev na tekmi. Tudi tekme na
gostovanjih, lahko včasih izkoristite za izlet in tako naredite dve koristni stvari v enem.
Pomembno. Starši niste nogometni trenerji vaših otrok, ste pa spremljevalci in podporniki,
brez katerih otrok ne more postati dober nogometaš.

3. Omogočanje igranja nogometa tudi doma
Zakaj se je včasih manj treniralo? Odgovor je enostaven. Včasih so otroci več časa preživeli
zunaj pred hišo, blokom, kjer so bili aktivni in med drugim igrali tudi nogomet. To je bilo
nadomestilo za treninge, ki jih sedaj enostavno moramo izvajati v okviru kluba. Zato je zelo
priporočljivo, seveda če je mogoče, da ima vsak nogometaš svojo žogo in doma tudi trenira
sam ali s prijatelji iz ulice, bloka.

4. Urnik treningov
Treningi bodo potekali od 7. julija 2014 do konca šolskega leta oz. do 25. junija neprekinjeno
v vseh selekcijah. Zimske počitnice so od 22.12.2014 do 9.1.2015. Poletne počitnice pa od
25.06.2015 do 06.07.2015, ko se bodo zopet pričeli treningi za naslednjo sezono.

5. Individualni sestanki s trenerjem
Trener bo organiziral obvezen sestanka za starše (v začetku) in nogometaše individualno. S
tem želimo priti oz. dostopiti do vas individualno, da vam točno razložimo kaj želimo od
nogometaša. Na koncu sezone (priloga k julijskem dopisu) pa vam pošljemo še pisno oceno
za vsakega nogometaša o celoletnem treniranju in igranju v nogometni šoli NK Krško.
Pripravljamo tudi program za spremljanje vsakega posameznika naše nogometne šole in tako
vam bomo z različnimi, številnimi spremenljivkami predstavili razvoj oz. napredek vašega
nogometaša (izvajali bomo redna testiranja in trenerji bodo ocenjevali nogometaše na
tekmah in treningih).

6. Članarina
Osnovna članarina za sezono 2014/15 je 32EUR od julija 2014 do konca junija 2015.
Članarina se plačuje 12 mesecev v letu.
Vse o plačilu članarin se dogovori na individualnem sestanku s trenerjem. Za plačevanje
članarin skrbi in vodi nadzor sekretar nogometne šole. Vse posebnosti glede plačil se
zapišejo na tem razgovoru in se jih obe strani striktno držijo.
Plačilo za drugega člana v NŠ je 14EUR na mesec in za tretjega 6EUR. Članarine za mladinsko
ekipo so polovične in znašajo 16EUR.
Za posebne primere (socialni problemi v družini, mame samohranilke otrok in še kaj kar
lahko starši izpostavijo na sestanku) se upošteva dogovorjen znesek.

Članarina se plačuje mesečno za tekoči mesec in bo poslana do 15. v mescu na vaše naslove
v obliki položnice. Plačilo je omejeno do konca mesca, ko se pregledujejo plačila. Tisti, ki ne
bodo poravnali članarin, se jih do 5. v mescu opomni preko SMS-sporočila.
Neplačane članarine se prištevajo k naslednjemu obroku, dokler se celoten znesek za sezono
ne poravna.
V primeru, rednega neplačevanja in zamujanja plačil, nogometna šola s posredovanjem
disciplinske komisije, razsoja o končni odločitvi statusa našega člana.

7. Sezonska članska izkaznica
Vsak naš član letno prejme novo veljavno člansko izkaznico, s katero je upravičen do različnih
ugodnosti pri naših poslovnih partnerjih. Sezonska članaska izkaznica se obračuna pri
OKTOBRSKI članarini in znaša 10EUR. Velja pa za naslednje koledarsko leto. Oktobra 2014
boste prejeli izkaznico za leto 2015.

8. Oprema nogometne šole NK Krško
Vsak član ima možnost nakupa opreme NŠ, ki jo je možno naročiti preko naročilnice, ki jo
najdete na spletni strani ali v pisarni NŠ.
Pri naročilu se plača celoten znesek. S koncem julija se pričnejo zbirati naročila in nato vsake
14 dni naslednje naročilo. Sebastijan Abram je odgovorni s strani NŠ za naročilo opreme.
Rok dobave je max. 14 dni.

9. Izgubljena oprema
Pozabljeno in izgubljeno opremo shranjujemo v klubskih prostorih (soba pri fitnessu levo v
škatlah). Starši in otroci lahko s pomočjo trenerjev ali drugih klubskih delavcev pristopite do
te opreme in poiščete izgubljene dele opreme.

10. Svet staršev
Formiran je svet aktivnih staršev, ki bodo pomagali pri delovanju nogometne šole na različne
načine. Sestavljen je iz najbolj aktivnih staršev vsake selekcije, ki so jih predlagali trenerji.
Med drugim, pa bomo tudi prek sveta staršev dobivali hitro povratno informacijo o našem
delovanju in organiziranosti. Tako bomo lahko tudi hitreje ukrepali, da sproti popravimo ali
dopolnimo naše delovanje.

Starši, dajejo svoje pobude in jih s skupnimi močmi tudi izvajali, tako da bo šola delovala še
bolje prav za vse, ki so vključeni vanjo.
Svet staršev ne razpravlja o strokovnosti dela trenerjev, ampak deluje predvsem iz zgoraj
navedenega razloga za pomoč pri sami organizacij.
Starši so izvolili tudi njihovega predsednika, ki je tudi član UO NŠ.

11. Obvestila na spletni strani
Nogometaše bomo obveščali preko spletne strani, kjer bodo redno objavljeni vsi podatki,
novice in sprotne informacije o NŠ kot celoti in o posameznih ekipah ter posameznikih. Po
potrebi bomo o dogodkih obveščali tudi preko SMS-ov, na mobi kontakte, ki nam jih boste
dali. Za celotno bazo podatkov bo skrbel vodja NŠ, zato vsako spremembo javite preko emaila ali na mobi številko.

Četrta verzija pravilnika, potrjena 15.07.2014.
Pravilnik NŠ NK Krško pripravil:
Vodja NŠ NK Krško
Rok Zorko

Potrdil OU NŠ NK Krško

