
NAVODILA ZA STARŠE 

Spoštovani starši, 

V našem društvu smo pripravili navodila za vas, da kjer so zapisane neke vrste pravila naše igre. 

Namen teh navodil je predvsem v dobri informiranosti med društvom, trenerjem in vami. S bo naše 

delo bolj kvalitetno in posledično tudi uspehi vaših tekmovalcev in ne samo v tekmovalnem smislu.  

 

1. NORDIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO MEDVODE BO V SKLADU Z MOŽNOSTIMI  POSKRBELO ZA 

NASLEDNJE: 

 Zagotovilo bo pogoje za izvedbo vadbe.  

 Zagotovilo kvalitetne strokovno usposobljene trenerje z veljavno licenco.  

 Skrbelo bo za pozitivno vzdušje in kvaliteten športni in osebnostni razvoj otroka, ki je vključen 

v vadbeni proces. 

 Skrbelo bo za promocijo teka in pridobivanje novih tekmovalcev. 

 Trikrat letno bo organiz sestanek s starši (v mesecu maju, septembru in novembru) 

 Pravočasno bo  obveščal  o urniku in spremembah vadbe preko spletne strani 

(http://centerbonovec.wix.com/bonovec) – 3 dni pred spremembo. 

 Zagotovilo bo prevoz na treninge in tekmovanja po programu vadbe. 

 Zagotovilo brezplačno uporabo smuči, palic, čevljev za prvo leto vadbe. 

 Zagotovilo ustrezne maže za mazanje smuči. 

 Zagotovilo bo startnino za udeležbo na tekmovanjih skladno z programom dela, v kolikor se 

tekmovalec udeleži tekmovanja. 

 Zagotovilo bo avdio- video opremo za pomoč pri izboljšanju tehnike (video analiza). 

 Zagotovilo bo strokovno pomoč pri nakupu tekaške opreme. 

 V skladu z možnostmi bo organiziral možnost odkupa ali zamenjave opreme, ki jo je otrok 

prerasel  (v kolikor se starši niso organizirali sami) 

 Zagotovilo bo opremljevalca, ki klubu dobavi osebno opremo v klubskih barvah skozi vse leto, 

kjer lahko starši naročijo in poplačajo opremo. 

 Po potrebi oziroma v skladu z dovolj velikim interesom bo organiziral seminarje za starše in 

tekmovalce (prehrana, ogrevanje, mazanje smuči, raztezne vaje,…). Te seminarje bo vodil 

glavni trener društva.  

 V kolikor bo prišlo do kakršnih koli težav ali vprašanj se lahko starši obrnejo na vodstvo 

društva, ki bo poizkušalo težave odpraviti  v najkrajšem času. 

 

 

2. KAJ PRIČAKUJEMO OD STARŠEV? 

• Izpolniti morajo pristopno izjavo s katero včlanijo otroka v NŠD Medvode (v prilogi). 

• Redno morajo plačevati članarino društvu do 15. v mesecu za pretekli mesec. Članarina 

se plača za 10 mesecev in sicer se ne plača za mesec april in julij. Znesku članarine je 

določen glede na število vadbenih enot na teden.  

• Plačati malo modro kartico SZS za vse člane, ki bodo tekmovalci v kategoriji MDE in MDI 

ter višje (od 10. leta dalje). Za kategorijo CCE in CCI ni potrebno imeti modre kartice. Za 

http://centerbonovec.wix.com/bonovec


starejše tekmovalce, ki bodo nastopali v tudi v tujini pa zelo priporočamo veliko modro 

kartico. 

• Priskrbeti zdravniško potrdilo-letno (medicina dela promet in športa ali potrdilo od 

šolskega zdravnika – od sistematskega pregleda). 

• Starši morajo obvezno obveščati trenerja o morebitnih zdravstvenih omejitvah ali 

težavah otroka (bolezni, poškodbe, alergije,….). 

• Poskrbeti morajo za pravočasen prihod in odhod s treninga. 

• Poskrbeti za napitke, suha oblačila in obutev za otroka (na treningih in tekmovanjih). V 

nasprotnem primeru ima trener pravico, da tekmovalca odslovi  z vadbe oziroma 

tekmovanja. 

• Obveščati v primeru odsotnosti – pravočasno (za treninge in tekmovanja) vsaj 24 ur pred 

treningom (preko aplikacije Google drive ali sms). 

• Starši morajo poskrbeti za nakup opreme (smuči, palice, čevlji), v kolikor otrok ni 

začetnik. Le v prvi sezoni vadbe lahko otrok uporablja klubsko opremo. 

• Starši morajo poskrbeti za nakup osnovne klubske opreme(dres, rokavice, kapa, 

ogrevalka, bunda) 

• Plačati skupne priprave vsaj 2 x letno (poletni tabor 1x in zimski tabor 1x) po programu  

kakršnega predvideva letni program vadbe za posamezne skupine. 

 

 

3. ZAŽELJENO JE TUDI:  

 Pomoč  staršev pri delovanju kluba predvsem pri organizaciji prireditev, saj mora društvo 

organizirati vsaj dve prireditvi letno kar je pogoj SZS. 

 Pomoč  staršev pri mazanju smuči na tekmovanjih (po zmožnostih in znanju). 

 Pomoč staršev pri prevozu otrok na treninge in tekmovanja. 

 Da starši ne posegajo v avtonomno strokovno delo trenerjev. 

 Skrb za pozitivno vzdušje.  Zelo zaželeno, da je vsaj en od staršev član kluba. 

 Da starši v primeru kakršnih koli težav ali vprašanj o tem obvesti vodstvo društva, ki bo 

poizkušalo v čim krajšem času odgovoriti ali razrešiti težave: 

- Predsednik: Nevenka Beba Omerzu, telefon 031 658 482     

- Podpredsednik: Janez Kršinar, telefon 041 725 626 

- Sekretar: Klemen Svoljšak, telefon 040 301 419 

- Glavni trener: Aleš Gros, telefon 041 769 467 (si.mobil), 031 251 541 (mobitel) 

 

 

4. URNIKI DELA PO STAROSTNIH SKUPINAH 

 Sezona od 1. 5. do 30. 6. (poletna) in od 1. 8. do naslednje leto 31. 3. (pripravljalna in 

tekmovalna) 

 C skupina (od 5 – 9 let) - vadba dvakrat tedensko, število tekem od 5 – 10 letno 

 B  skupina (od 9 –12 let) - vadba trikrat do štirikrat tedensko,  število tekem 10 – 15 letno 

 A skupina (od 12 leta dalje, pogoj kvaliteta) – vadba petkrat tedensko, število tekem 15 – 20 

letno 

 Odvisno od  napredka in prizadevnosti lahko tekmovalec prestopi v višjo ali nižjo  skupino 

(ocena trenerja) 

 



5. ČLANARINA 

• C skupina  (5 – 9 let) (cicibani, cicibanke) ……………………30 € mesečno 

• B skupina (9 – 12 let) (ml. dečki, ml. deklice) …………...…40 € mesečno 

• A skupina (od 12 let dalje) (st. dečki, st. deklice) …….….50 € mesečno 

 

Popust pri članarini otrok iz iste družine:  

• dva otroka (popust pri posamezni članarini 10 %) 

• trije otroci (popust pri posamezni članarini 20 %) 

• štirje otroci (popust pri posamezni članarini 30 %) 

• pet otrok ali več (popust pri posamezni članarini 40 %) 

• V kolikor otrok (nad 13 let )osvoji naslov državnega prvaka ali osvoji 1. mesto v zimskem 

pokalu Slovenije posamično v naslednjem letu ne plačuje članarine. 

• V kolikor otrok (nad 13 let )osvoji naslov državnega prvaka v štafeti  v naslednjem letu ne 

plačuje članarini z 50% popustom. 

• Tekmovalec je opravičen plačevanja članarine v primeru daljše opravičene odsotnosti vsaj 

(2 meseca) samo na podlagi zdravniškega potrdila.  

 

6. PLAČEVANJE ČLANARINE 

Članarino je potrebno plačati do 15-tega v mesecu za tekoči mesec na račun: 

Nordijsko športno društvo Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 

Transakcijski račun: 0203 2025 4294 476 NLB d.d. 

Davčna: SI58800204 

Kot referenco se vpiše 00 in svojo referenčno številko.  

 

 


