Pravilnik o pravicah in dolžnostih igralk in trenerjev ŠD VITAL
1. člen
Ta pravilnik ureja pravice in dolžnosti igralk in trenerjev ŠD Vital.
2. člen
Pravice trenerjev so:
 da v skladu s finančnimi zmožnostmi ŠD Vital in na podlagi opravljenih dolžosti prejemajo mesečni honorar za
opravljeno trenersko delo, katerega višina izhaja iz sklenjenega dogovora ali pogodbe o delu med trenerjem in ŠD Vital,
 da v skladu s finančnimi zmožnostmi ŠD Vital dobijo tudi finančno nadomestilo za uspešnost, kar potrdi za vsakega
trenerja posebej upravni odbor ŠD Vital,
 vsi trenerji imajo možnost obiskovanja rekreativne vadbe društva ob plačilu 50% vadnine za rekreacijo ŠD Vital,
 da jih vodstvo ŠD Vital pošlje na trenerski tečaj na Fakulteto za šport, ki je 1 krat letno, če delajo v ŠD Vital nepretrgoma
najmanj 1 leto,
 da jih vodstvo ŠD Vital pošlje na licenčne seminarje OZS,
 da se udeležijo tudi drugih trenerskih seminarjev v skladu s finančnimi zmožnostmi ŠD Vital.
Trener ne more zahtevati nadomestila za uspešnost, če ne dela v ŠD Vital nepretrgoma vsaj 1 leto, razen v izjemnih primerih, ki
jih odobri upravni odbor ŠD Vital (v nadaljevanju UO ŠD Vital).
3. člen
Dolžnosti trenerjev so:
 trener mora imeti s ŠD Vital sklenjen dogovor oz. pogodbo o delu, ki je podlaga za izplačilo mesečnega honorarja – v
primeru, da trener dogovora ne podpiše, mu ŠD Vital ni dolžno izplačevati mesečnega honorarja,
 100 % oz. obvezna udeležba na treningih,
 trener je v primeru opravičene odsotnosti dolžan vnaprej pravočasno zagotoviti nadomeščanje s strani drugih trenerjev
ŠD Vital in vse odsotnosti in nadomeščanja evidentirati v mesečnem poročilu o delu. V primeru odsotnosti se mesečno
plačilo zniža za opravičene odsotnosti,
 trenerju se v primeru neopravičene odsotnosti s treninga ali tekme, mesečni honorar zniža za 10% od skupnega zneska
v primeru enega izostanka, v primeru dveh za 50% in v primeru več neopravičenih izostankov za 90% od skupnega
zneska,
 vestno opravljanje trenerskih dolžnosti in skrb za športno opremo ŠD Vital in opremo šole, v kateri se odvijajo treningi
in tekmovanja – v primeru uničenja ali izgube opreme ŠD Vital ali šole je trener materialno odgovoren,
 da trening zapusti za zadnjo igralko in ob tem upošteva Klubska pravila za red v telovadnicah, v katerih ŠD Vital izvaja
treninge,
 pravočasna skrb za material (črte za zarisovanje igrišča male in mini odbojke, semaforji, zapisniki, mreža, antene za
mrežo ipd.), potreben za izvedbo tekmovanja v primeru, da je ŠD Vital gostitelj tekmovanja in pravočasno obvestilo
vodstvu ŠD Vital in koordinatorju selekcije v primeru, da materiala za izvedbo tekmovanja ni na zalogi. Za pravočasno
obvestilo se šteje obvestilo, posredovano najmanj tri dni pred tekmovanjem,
 redno sporočanje rezultatov na rezultati@odbojka.si v primeru, da je ekipa ŠD Vital domačin tekmovanja v roku največ
4 ur od zaključka tekmovanja,
 redno sporočanje rezultatov in kratkega opisa poteka tekem ekip ŠD Vital, ki jih trener na tekmovanju vodi. Rezultate in
kratki opis poteka tekem je potrebno posredovati najkasneje v 24 urah po zaključku tekem na elektronski naslov oz.
prek SMS, ki ga določi UO ŠD Vital,
 redno mesečno poročanje o delu strokovnemu vodstvu ŠD Vital na predpisanem obrazcu najkasneje do 10. v mesecu za
pretekli mesec. Če trener ne odda mesečnega poročila o delu na treningih, ni upravičen do mesečnega honorarja,
 redno mesečno poročanje o prisotnosti na treningih za trenerje, pomočnika trenerja in igralke. Če trener ne odda
mesečnega poročila o prisotnosti na treningih, ni upravičen do mesečnega honorarja,
 redno pobiranje mesečne članarine za selekcijo, ki jo vodi in oddaja evidence plačanih članarin ter gotovine
koordinatorju selekcije najkasneje do 18. v mesecu za tekoči mesec. Če trener ne odda mesečnega poročila o pobranih
članarinah in s koordinatrojem selekcije ne uredi finančnih transferjev, ni upravičen do mesečnega honorarja,
 100 % oz. obvezna udeležba na sestankih strokovnega sveta ŠD Vital,
 redna, pravočasna in korektna komunikacija s starši igralk selekcije, ki jo trener vodi,
 o nujnih neodložljivih zadevah je trener obveščen od članov UO oz. predsednika kluba prek sms, na katerega vrne klic ali
pošlje sms v najkrajšem možnem času,
 komunikacija z učitelji na šolah in uradnimi osebami na fakultetah, kjer poteka vadba selekcij ŠD Vital,
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udeležba na trenerskih seminarjih, na katere jih pošlje vodstvo ŠD Vital,
regrutacija novih igralk na osnovnih šolah, ki jih opredeli vodstvo ŠD Vital in selekcija teh igralk,
pomoč pri raznih prireditvah v organizaciji ŠD Vital (športne igre, turnirji Odbojkarske šole Ljubljana, prijateljski turnirji
pod vodstvom kluba),
1 krat letno mora trener v okviru strokovnega sveta pripraviti interno strokovno predavanje za ostale trenerje.
4. člen

Pravice igralk prve selekcije so:
 da jim vodstvo ŠD Vital pomaga pri namestitvi v študentske domove in spremlja študijski proces,
 da jim vodstvo ŠD Vital izroči opravičilov primeru izostanka iz učnega procesa, če je izostanek nastal zaradi nastopa na
odbojkarskem tekmovanju, priprav ali treninga,
 da jim vodstvo ŠD Vital priskrbi potrdila o statusu športnika s strani OZS ali drugih organov v športu,
 da jim ŠD Vital v primeru, da so še dijakinje, izroči potrdilo za pridobitev statusa športnika,
 do sofinanciranja določenih vrst športne opreme, kar odobri upravni odbor ŠD Vital,
 do sofinanciranja športne opreme do višine, ki jo odobri upravni odbor ŠD Vital,
 upravičenost do štipendije v višini, kot jo določa upravni odbor ŠD Vital, v skladu s finančnimi zmožnostmi ŠD Vital kar
velja za igralke, ki igrajo v 1. DOL in so zaključile enega od srednješolskih programov in/ali prešle možnost igranja v
mladinskih kategorijah,
 mlajše igralke (kadetinje, mladinke), ki igrajo v 1. DOL so upravičene do štipendije le v primeru, da je ŠD Vital uspel
pridobiti sredstva za štipendiranje s strani MOL, MŠŠ oz. sponzorjev, ki s ŠD Vital podpišejo namensko pogodbo za
štipendiranje,
 za najperspektivnejše mlajše igralke prve selekcije lahko UO ŠD Vital izjemoma določi štipendijo. Višino določi UO ob
sklenitvi pogodbe z igralko,,
 da so upravičene do premij za štipendije in dobljene tekme v višini in obsegu, ki jo določi UO ŠD Vital v skladu s finančno
situacijo ŠD Vital. Premije so del športne štipendije,
 da je igralka upravičena do športne štipendije in premij za dobljene tekme, mora podpisati s ŠD Vital najmanj dveletno
pogodbo ali pa je vezana na klub s kako drugo pogodbo, ki ureja odnose med ŠD Vital in drugim klubom, iz katerega je
prišla,
 mlajše igralke (kadetinje, mladinke) so upravičene do športne štipendije (po posebnem sklepu UO ŠD Vital), če s ŠD Vital
podpišejo štiriletno pogodbo,
 da so upravičene do drugih nagrad, ki jih v skladu z dosežki in finančno situacijo, določi UO ŠD Vital.
V primeru, da finančno stanje ŠD Vital med sezono ne dovoljuje izplačila štipendij v celoti, lahko UO ŠD Vital sprejme sklep o
znižanju (največ za 50%). ŠD Vital mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za celotno izplačilo štipendij (najkasneje do 30. 6.
tekočega leta).
5. člen
Dolžnosti igralk prve selekcije so:
 redna (100%) udeležba na treningih in tekmah glede na lestvico za izračun prisotnosti:
Vrsta aktivnosti
ponder
Trening
1
Tekma
2
Prijateljska ali turnirska tekma
1,5
 v primeru odsotnosti, je igralka dolžna trenerja o tem obvestiti minimalno 4 ure pred treningom in tekmo oz. v primeru
višje sile v najkrajšem možnem času. Kot opravičila veljajo samo uradno potrjeni pisni dokumenti (zdravniško opravičilo,
pisno opravičilo drugega uradnega organa).
 pomoč pri raznih prireditvah ŠD Vital,
 tudi v javnem življenju s svojim nastopom delovati v prid ŠD Vital,
 skrb za športno opremo, ki jo je igralka v uporabo dobila od ŠD Vital,
 igralka je opremo, ki jo je v uporabo dobila od ŠD Vital, dolžna vrniti ob odhodu v drug klub, na zahtevo trenerja ali
vodstva ŠD Vital ali ob prenehanju aktivnega igranja.
Če se igralka neupravičeno ne udeleži treninga ali tekme, je disciplinsko odgovorna. O kazni odloča UO ŠD Vital.
6. člen
Štipendiranje igralk prve selekcije:
 za štipendirane igralke veljajajo naslednje višine štipendije glede na prisotnost:
Obvezna prisotnost
Odstotek višine športne štipendije
1. stopnja 95-100% prisotnost
100% športna štipendija
2. stopnja 90-95% prisotnost
80% športna štipendija
3. stopnja 85-90% prisotnost
50% športna štipendija
4. stopnja pod 85% prisotnost
ni štipendije za tekoči mesec

v naslednjem mesecu za eno stopnjo znižana štipendija
ni štipendije za tekoči mesec
v naslednjem mesecu za dve stopnji znižana štipendija
6. stopnja pod 40% prisotnost
ni štipendije v tekočem in naslednjih dveh mesecih
 pri izračunu prisotnosti se opravičena odsotnost za enodnevno bolezen ali izpit šteje kot 0,5 ponderja prisotnosti,
 v primeru bolezni, poškodbe ali prestopa iz nižje v višjo ekipo velja naslednja lestvica za izračun:
Vrsta
Odstotek štipendije
bolezen do 1 tedna **
100% izplačilo
poškodba ali bolezen do dveh tednov **
75 % osnove
poškodba ali bolezen nad dva tedna **
50% osnove največ 2 meseca
prestop iz 2. v 1. ekipo
50% osnove do konca sezone (ob podpisu pogodbe in
sklepu UO o štipendiranju)
5. stopnja

pod 60% prisotnost

** Opomba: za poškodbe ali bolezni se štipendija priznava le, če je bilo predloženo zdravniško potrdilo.

Štipendiranje igralk ostalih selekcij:
 do štipendije so poleg igralk 1. selekcije, upravičene tudi igralke v nižjih selekcijah do vključno 3. selekcije oz. kategorije
starejših deklic v skladu s pravilnikom o štipendiranju Mestne občine Ljubljana ali OKS, če ŠD Vital pridobi sredstva iz teh
virov,
 štipendirane igralke nižjih selekcij morajo za štipendiranje podpisati nakmanj tri letno pogodbo s ŠD Vital.
7. člen
Splošna določila za igralke prve selekcije:
 z igralkami prve ekipe se sklenejo pogodbe o štipendiranju glede na njihov status (kakovostni razred),
 igralka, ki ne podpiše pogodbe, ni upravičena do štipendije,
 če igralke dobivajo premije za zmago, jo dobijo vse igralke v zapisniku. Če igralke ni na tekmi, do premije ni upravičena,
ne glede na razlog izostanka,
 v primeru drugih nagrad, ki jih določi UO ŠD Vital, dobijo vse igralke enake nagrade, razen tistih, katerih letna prisotnost
na treningih in tekmah je nižja od 90 %. V primeru poškodbe ali bolezni se za igralke, ki 90% prisotnosti na treningih in
tekmah ne dosežejo, o izplačilu nagrad odloči UO ŠD Vital
8. člen
Pravice igralk ostalih selekcij so:
 da jim vodstvo ŠD Vital izroči opravičilo v primeru izostanka iz učnega procesa, če je izostanek nastal zaradi nastopa na
odbojkarskem tekmovanju, priprav ali treninga,
 da jim vodstvo ŠD Vital priskrbi potrdila o statusu športnika s strani OZS ali drugih organov v športu,
 da jim ŠD Vital v primeru, da so še dijakinje, izroči potrdilo za pridobitev statusa športnika in druge pomoči v zvezi z
učnim procesom,
 možnost sofinanciranja športne opreme v višini in obsegu, ki jo določi upravni odbor ŠD Vital v okviru finančnih
zmožnosti ŠD Vital.
9. člen
Dolžnosti igralk drugih selekcij:
 redna udeležba na treningih in tekmah,
 tudi v javnem življenju s svojim nastopom delovati v prid ŠD Vital,
 skrb za športno opremo, ki jo je igralka v uporabo dobila od ŠD Vital,
 igralka je opremo, ki jo je v uporabo dobila od ŠD Vital, dolžna vrniti ob odhodu v drug klub ali ob prenehanju aktivnega
igranja,
 pomoč pri športnih prireditvah ŠD Vital.
Pravilnik začne veljati 31. januarja 2011 in nadomešča predhodni veljavni pravilnik iz leta 2005.
ŠD Vital
dr. Leon Ščuka
predsednik ŠD Vital
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