
Upravni odbor Športnega društva Ultimate frisbee Maribor je na 1. redni seji dne 1. februarja 
2017 sprejel 
 
 
 

PRAVILNIK O NALOGAH TRENERJEV ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 
 

1. člen 
 (vsebina pravilnika) 

 
Pravilnik o nalogah trenerjev vadbenih skupin in udeležbah na tekmovanjih določa naloge, 
pravila obnašanja v klubu, pravice in obveznosti trenerjev ter drugega strokovnega osebja 
Športnega društva Ultimate frisbee Maribor. 
 

2. člen 
 (delovanje v imenu društva) 

 
Dolžnost trenerja in pomočnika trenerja je izkazovanje lojalnosti društva in spoštovanje statuta 
društva. Trener nosi pred vadbeno skupino in na tekmovanjih ugled in ime društva, zato se mora 
ravnati po načelih in etičnem kodeksu društva ter smernicah za razvoj športnega duha, ki jih 
narekuje World Flying Disc Federation. 
 

3. člen 
 (pogoji za trenerje) 

 
Trener v društvu je lahko samo oseba, ki je strokovno usposobljena v skladu s predpisi Frizbi 
zveze Slovenije in World Flying Disc Federation ter ima veljavno licenco ali pa izpolnjuje pogoje 
za pridobitev strokovne licence. Izjemoma lahko upravni odbor društva določi trenerja vadbene 
skupine brez veljavne strokovne licence, vendar po predložitvi referenc kandidata. 
 

4. člen 
 (pedagoško delo) 

 
Trener opravlja v društvu strokovno in pedagoško delo in je dolžan prenašati vse svoje znanje 
na igralce. Če ima trener v društvu pomočnike in sodelavce brez strokovnih kvalifikacij, jih je 
dolžan usmeriti v izobraževanje in jim pri tem nuditi pomoč. 
 
Trener se je dolžan izobraževati in sodelovati na seminarjih, ki jih organizirata Frizbi zveze 
Slovenije ali World Flying Disc Federation. 
 
Trener mora delovati motivacijsko in hkrati učiti nova znanja. 
 

5. člen 
 (pogodba z društvom) 

 
Trener, pomočnik trenerja in drugi strokovni delavci morajo spoštovati in uresničevati 
dogovorjene obveze in naloge, ki so zapisane v pogodbi s klubom in v tem pravilniku. 
 

6. člen 
 (načrtovanje in vodenje) 

 
Trener posamezne vadbene skupine je samostojen pri načrtovanju in oblikovanju vsebin 
treninga ter pri izvedbi treningov, vendar mora pri tem upoštevati usmeritve stroke in aktivnosti 
prilagoditi zmožnostim in starosti vadečih. 
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Trener najkasneje do 1. marca v tekočem letu pripravi okvirni sezonski načrt in cilje, ki naj bi jih 
vadbena skupina dosegla v tekočem letu. 
 
Načrt sezone vključuje okvirno število treningov in predvidena znanja, ki jih bo vadbena skupina 
pridobila, ter število turnirjev, ki naj bi se jih posamezna vadbena skupina udeležila. 
 
Pri oblikovanju sezonskega načrta se trener posvetuje s trenerji drugih vadbenih skupin. 
 
Trener periodično poroča upravnemu odboru društva o doseganju in uresničevanju sezonskega 
načrta in ciljev posamezne vadbene skupine. 
 

7. člen 
 (vsebina treningov) 

 
Trener pred vsakim treningom obvezno pripravi načrt treninga. V načrtu določi vaje, ki jih bo 
izvajal med ogrevanjem, v uvodnem, glavnem in zaključnem delu treninga. Pripomočke za 
izvedbo treninga mora pripraviti pred začetkom treninga. 
 
Vaje naj bodo primerne starosti vadbene skupine in predvsem enostavne za razumevanje, 
vendar hkrati izziv za posameznika. Enostavne vaje se lahko nadgrajujejo znotraj treninga. 
 
Trener naj vajo predstavi, poimenuje in predstavi izvedbo z enostavno razlago. Med vadbo 
vadeče spodbuja, jih opozarja na individualne napake in jih pohvali, ko vajo izvedejo pravilno. 
 
Enake vaje naj se ponavljajo na več zaporednih treningih (lahko z nadgradnjo), da jih vadeči 
osvojijo in tekoče izvajajo. Vadeči bodo samo z dovolj ponovitvami osvojili določene prvine igre 
ali tehnike. 
 

8. člen 
 (čas treningov) 

 
Treningi potekajo v vnaprej dogovorjenih in določenih terminih. Trener termine treningov ne 
spreminja brez tehtnega premisleka in posvetovanja z ostalimi trenerji in vodstvom društva. 
 
Treningi naj se začnejo in končajo ob točno določeni uri. Zamujanje na začetku pomeni izgubo 
časa za vadbo. Podaljševanje treninga ni zaželeno, saj je moteče za starše in vadeče, ki imajo 
poleg športa morebiti še druge obveznosti. 
 

9. člen 
 (vzgoja) 

 
Odnos trenerja do vadečih naj bo prijazen, spoštljiv, odprt, dostopen, pravičen in na splošno tak, 
da vadeči z veseljem obiskujejo treninge in so motivirani za delo. 
 
Trenerji lahko občasno namesto treningov organizirajo druženja ali popestrijo treninge z drugimi 
vsebinami in dogodki. 
 
Nekaj smernic, ki jih mora upoštevati trener: 

- vadeče kliče po imenu in jim ne daje šaljivih vzdevkov, 
- nikoli se ne norčuje iz vadečih, ko naredijo napako, 
- za storjene napake vadečih ne kaznuje, temveč se jim dodatno posveti in jih motivira, da 

ponovijo vajo, 
- ne vpije na vadeče, ampak govori odločno, 
- ne preklinja in ne dovoli preklinjanja vadečim ali njihovim staršem, 
- ne dovoli, da se vadeči norčujejo drug iz drugega, 
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- spodbuja športni duh in vseh pet temeljnih kategorij (poznavanje pravil, izogibanje 
telesnega kontakta, fair play, pozitivni odnos in samokontrola ter komunikacijo), občasno 
lahko organizira delavnice na temo športnega duha, 

- vsak vadeči je del ekipe, zato se trener trudi enakomerno vključevati vse vadeče v proces 
treningov in dodatno motivira tiste, ki morda zaostajajo, 

- ne kadi in pije alkoholnih pijač v vidnem polju vadečih in v času ter območju vadbe, prav 
tako omenjenega ne dovoli svojim vadečim. 

 
V primeru nediscipline vadečega se mora trener čim prej pogovoriti z njegovimi starši. V 
skrajnem primeru nediscipline lahko trener izključi vadečega s treninga in mu prepove 
sodelovanje. V tem primeru mora obvestiti njegove starše in vodstvo društva. 
 
Trener nima pristojnosti izključitve vadečega iz selekcije, to lahko stori disciplinska komisija na 
predlog vodstva društva. 
 

10. člen 
 (red) 

 
Trener mora vadeče navajati na red pred, med in po treningu: 

- trener spodbuja pravočasno prihajanje vadečih na trening, 
- preoblačenje pred treningom in po njem poteka v garderobi, ki mora biti pravočasno 

odklenjena, 
- ob dogovorjeni uri začetka treninga morajo biti vadeči že pripravljeni v športni opremi, 
- pred treningom vadeči mlajših selekcij ne smejo sami na igrišče, če niso ogreti, saj to 

lahko vodi do poškodb; pred treningom počakajo na dogovorjenem zbirnem mestu, 
- ob začetku treninga trener pokliče vadeče k sebi, jim pove nekaj uvodnih besed (bodoče 

tekme, dogodki iz športa, šala ali igra za sprostitev …), 
- vadeči naj pomagajo pripraviti opremo za trening (stožci, lestve, igrišče …), 
- ob zaključku treninga trener ponovno zbere vadeče in jim poda nekaj pomembnejših 

ugotovitev, 
- za konec treninga sledi ekipni pozdrav, za katerega trener poskrbi, da ga ima vsaka 

vadbena skupina, 
- po treningu trener napoti vadeče v garderobe, kjer se preoblečejo in oprhajo, 
- trener uči, navaja in opozarja vadeče na samostojnost, red in čistočo v garderobah, v 

drugih klubskih prostorih in na igriščih (skrb za svoje stvari, ravnanje z odpadki, 
preoblačenje …). 

 
11. člen 

 (starši) 
 
Trener mora komunicirati s starši vadečih. Na začetku sezone razdeli vprašalnik, na katerega 
starši vpišejo svoja imena in osnovne kontaktne podatke ter podatke svojih otrok. Opozori jih, 
da podatke zbira izključno za potrebe delovanja društva. Na vprašalniku lahko trener s vprašanji 
pridobi informacijo o potencialni pomoči staršev pri prevozu otrok na tekme, pomoči pri 
organizaciji lokalnih tekmovanj in drugih aktivnosti. 
 
Trener naj na začetku sezone, še pred začetkom tekmovanj, skliče sestanek vseh staršev 
vadečih, na katerem pojasni način treningov, termine treningov in potek tekmovanj. Starše 
vadečih poskuša spodbuditi, da si tekom sezone ogledajo čim več tekmovanj, kjer lahko tudi 
pomagajo s svojimi prevozi. 
 
Trener je na podlagi pridobljenih informacij dolžan pravočasno in sproti obveščati starše vadečih 
o dejavnostih društva, morebitnih spremembah terminov treningov, terminih tekmovanj in drugih 
aktivnostih, kjer se pričakuje udeležba njihovih otrok. 
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Trener je najkasneje v dveh dneh po vsakem tekmovanju zadolžen za posredovanje kratkega 
pisnega prispevka o tekmovanju, ki ga posreduje pristojnemu za odnose z javnostjo v društvu. 
Prispevek lahko po potrebi pripravijo tudi vadeči. 
 
Trener skuša motivirati starše tudi za udeležbo na treningih. S starši komunicira pred in po 
treningu, med procesom treninga pa čim manj, saj s tem znižuje svojo avtoriteto. 
 

12. člen 
 (tekmovanja) 

 
Trener vadbene skupine pripravi okvirni načrt udeležb na turnirjih za tekočo sezono. V dogovoru 
s starši igralcev izvede prijavo na turnir. Stroške turnirja plačajo igralci. 
Za udeležbo na turnirju, ki ni v okvirnem načrtu trenerja, je potrebno pridobiti soglasje vodstva 
društva. 
 
Trener pripravi spisek igralcev in spisek rezervnih igralcev (po vrstnem redu), ki se bodo udeležili 
turnirja. Vsi izbrani igralci pred prijavo plačajo akontacijo, ki se določi glede na ceno turnirja. V 
primeru bolezni ali poškodbe igralca pred odhodom na turnir se mu akontacija vrne in ga 
zamenja rezervni igralec. 
 
Prevoz na turnir se izvede s prevoznikom, ki ima za tekočo sezono sklenjeno pogodbo z 
društvom, z drugimi zunanjimi izvajalci transportnih storitev ali s starši igralcev. Starši igralcev 
oziroma navijači se v dogovoru s trenerjem in vodstvom društva lahko priključijo ekipi. V primeru, 
da pride do dogovora med trenerjem in vodstvom društva ter starši igralcev oziroma navijači, se 
cena prevoza razdeli na število potnikov. 
 
Ekipo na turnirju vodi trener. Pomaga mu lahko pomočnik trenerja, ki je zadolžen za tehnična 
dela. Oba skupaj sodelujeta pri organizaciji celotne odprave na turnirju. Izjemoma se vodstvo 
ekipe lahko poveča, vendar le v dogovoru z vodstvom društva. Trenerju pripada dnevnica v višini 
19 EUR na dan, vodji ekipe oziroma pomočniku trenerja pa 13 EUR na dan. 
 
Za disciplino in ohranjanje dobrega imena društva je odgovoren trener. Pomaga mu pomočnik 
trenerja. Igralca, ki ne upošteva navodil trenerja in pomočnika trenerja, ter s tem krši disciplino, 
lahko trener odstrani s turnirja. O kršitvi vodstvo društva obvesti njegove starše oziroma 
zakonitega zastopnika, ki morajo v kraju turnirja prevzeti igralca. Po povratku s turnirja trener 
zoper kršitelja poda predlog za uvedbo disciplinskega postopka. 
 
Kakršna koli druga oblika odhoda na turnir mora biti pisno naslovljena na upravo društva. V 
primeru, da vodstvo društva oceni, da je takšna oblika odhoda na turnir smiselna, poda pozitivno 
mnenje, sicer se na turnir lahko odpotuje le v obliki, ki je opisana v prejšnjih členih. 
 

13. člen 
 (sprejem pravilnika) 

 
Pravilnik sprejme upravni odbor Športnega društva Ultimate frisbee Maribor in stopi v veljavo 
naslednji dan po sprejemu. 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik. 
 
 
 
             Predsednik: 
 
       mag. Miha Pauko 


