
DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

KK AJDOVŠČINA 

TRENERJI 

 

Trenerji ekip vseh starostnih kategorij Košarkarskega kluba Ajdovščina so se pri sodelovanju s 

Košarkarskim klubom Ajdovščina (v nadaljevanju klub) dolžni obnašati po naslednjih športnih in 

moralnih pravilih: 

 

1. člen 

1. SPLOŠNO 

Košarkarski klub Ajdovščina je klub z dolgoletno tradicijo in uveljavljenim prostorom v slovenski 

košarki, zato si kot njegov trener poznan, cenjen ter občudovan s strani velikega števila pristašev 

kluba. Ravno interes gledalcev in navijačev sta bistveni za naš skupni uspeh, kot tudi razvoj košarke 

na Primorskem.  

S svojim vedenjem in delom si vzor najmlajšim igralcem kluba, ki začenjajo svojo košarkarsko pot.  

Svoj renome (»image«) si oblikuješ tako s svojim delovanjem na košarkarskem igrišču  (obnašanje 

do sodnikov, klubskih igralcev, igralcev nasprotnih ekip, trenerja nasprotne ekipe in gledalcev) kot 

tudi z delovanjem izven športnih dvoran. Tvoj renome (»image«) neposredno vpliva na celotno 

podobo igralcev, sodelavcev ter celotnega kluba. 

Tvoj profesionalni pristop in odnos pričakujemo tako na igrišču kot izven njega v času celotne 

sezone kot tudi izven nje. 

Od tebe pričakujemo, da boš spoštoval spodaj našteta klubska pravila, saj boš v nasprotnem primeru 

sankcioniran v skladu z disciplinskim pravilnikom kluba. 

Poleg tega še pričakujemo, da boš poleg klubskih pravil spoštoval tudi etične ter moralne vrednote 

kot tudi vse zakone, ki veljajo v naši državi.  

 

2. člen 

2. CIGARETE, ALKOHOL, POŢIVILA, MAMILA 

Kajenje, uživanje alkohola, uživanje mamil ali uživanje poživil je v našem klubu trenerjem strogo 

prepovedano. S kajenjem ali uživanjem alkohola oziroma mamil ter poživil boš dajal slab zgled 

svojim igralcem, ki v tebi vidijo vzornika in zaupnika. 

 

 



3. NOČNO ŢIVLJENJE 

Napori na treningih, potovanja na gostujoče tekme in tekme zahtevajo ustrezen počitek, zato si 

trenerji ne morejo in ne smejo privoščiti ponočevanja. 

 

4. STAVE, HAZARD 

Prepovedano je igranje ali sodelovanje v športnih stavah. 

 

5. JAVNOST IN MEDIJI 

Klub ne dovoli, da katerikoli naš trener v javnosti kritizira klubske igralce, sodelavce ali klubske 

funkcionarje. Prav tako morajo trenerji imeti spoštljiv odnos do medijev. Vsak trener se je dolžan 

odzvati vsakemu najavljenemu intervjuju, ki je odobren s strani UO kluba.  

 

6. DRUŢBENA OMREŢJA 

Poleg medijev košarkarske trenerje kluba spremljajo ljudje preko družbenih omrežij (Facebook, 

Instagram, Twitter, ipd.), zato je prepovedano objavljanje fotografij sporne vsebine (pornografija, 

nasilje, ksenofobija, rasizem, ipd.). Prav tako je na profilnih straneh trenerjev prepovedano 

objavljanje besedil, ki izražajo rasizem in ksenofobijo ali pa žalijo igralce, trenerje in funkcionarje 

nasprotnih ekip ter sodnike. Podoba na družbenih omrežjih je pomembna zaradi osebnega ugleda 

trenerjev ter ugleda kluba in njihovih funkcionarjev. 

 

7. POSLOVNA TAJNOST 

Vsa pogodbena določila med klubom in trenerji kot tudi vse finančne transakcije, ki potekajo med 

trenerjem in klubom (izplačevanje pogodbenih honorarjev, premij, izvrševanje kazni, ipd.) smatra 

klub kot poslovno tajnost, zato ne dovoljuje nikomur javno objavljati ali govoriti o teh podatkih. To 

določilo ne velja le v primeru spora med klubskim trenerjem in klubom, ki se rešujejo na krajevno 

pristojnemu sodišču. 

 

8. ŠPORTNA OPREMA IN REKVIZITI 

Klub zahteva, da se z vsemi športnimi rekviziti oziroma športno opremo ravna skrbno in se jih ne 

uničuje. 

 

9. ODNOSI IN SODELOVANJE 

Klub se zavzema za kolektivni duh, spoštovanje drug drugega, prijateljstvo in medsebojno pomoč 

med igralci, trenerji in klubskimi delavci. 



Trenerjem je prepovedano nasilno vedenje ali nekorektnost do igralcev, ostalih klubskih trenerjev, 

klubskih delavcev, igralcev in trenerjev nasprotnih ekip, sodnikov in gledalcev. 

 

12. TRENINGI IN SESTANKI 

Vsaka neopravičena zamuda na trening ali sestanek oziroma neopravičen izostanek s treninga ali 

sestanka se trenerja lahko sankcionira. Trener je dolžan svojo zamudo oziroma izostanek sporočiti 

direktorju kluba najmanj tri ure pred pričetkom treninga ali sestanka. Za opravičljivo zamudo na 

trening ali sestanek se smatra le-ta, za katero ima trener tehten razlog in o tem tudi obvesti 

direktorja kluba. Za opravičljiv izostanek s treninga ali sestanka se smatra tisti opravičeni razlog, ki 

ga odobri direktor kluba. 

 

13. TEKME 

a) GOSTOVANJA 

Na tekme v gosteh potuje ekipa skupaj z organiziranim prevozom in sicer v obe smeri. Zapuščanje 

ekipe brez dovoljenja direktorja kluba ni dovoljeno. 

Svojo zamudo na odhod ekipe na gostovanje mora trener javiti direktorju kluba najmanj tri ure 

pred predvidenim odhodom na tekmo. Svoj izostanek s tekme na gostovanje mora trener javiti 

direktorju kluba en dan pred predvidenim odhodom na tekmo. Za opravičljivo zamudo na odhod na 

tekmo ali opravičljiv izostanek s tekme se smatra le tisto, za katero ima trener tehten razlog, s 

katerim se strinja direktor kluba. Vsaka neopravičena zamuda na odhod na tekmo ali neopravičeni 

izostanek s tekme se sankcionira.  

 

b) DOMAČE TEKME 

Trenerji morajo na tekmo priti vsaj 1,5 ure pred predvidenim začetkom tekme. 

Svojo zamudo prihoda na tekmo mora trener javiti direktorju kluba najmanj tri ure pred 

predvidenim prihodom na tekmo. Svoj izostanek s tekme mora trener javiti direktorju kluba en dan 

pred predvideno tekmo. Za opravičljivo zamudo na tekmo ali opravičljiv izostanek s tekme se 

smatra le tisto, za katero ima trener tehten razlog, s katerim se strinja direktor kluba. Vsaka 

neopravičena zamuda na tekmo ali neopravičeni izostanek s tekme se sankcionira. 

Tako na tekmah v gosteh kot tudi na domačih tekmah mora trener preveriti, ali so igralci poskrbeli 

za čisto in urejeno garderobo. 

3. člen 

Posledice neizpolnjevanja ali površnega izpolnjevanja dogovorjenih pogodbenih obveznosti 

trenerjev so: opomin, zmanjšanje mesečnih pogodbenih obveznosti kluba, sankcija in prekinitev 

pogodbe s trenerjem.  



4. člen 

V primeru enostranske prekinitve pogodbe s trenerjem zaradi razloga določenih v 5. in 6. členu tega 

disciplinskega pravilnika trener za tekoči mesec izgubi pravico do prejema mesečnega pogodbenega 

honorarja. 

5. člen 

Višine ali vrste sankcije, ki se lahko izrečejo trenerjem zaradi neizpolnjevanja ali površnega 

izpolnjevanja pogodbenih obveznosti so sledeče:  

a) za neopravičeno zamudo na trening disciplinski organ kluba trenerju izreče določeno 

sankcijo/ukrep. 

b) za neopravičen izostanek s treninga se trenerju lahko trga sorazmeren znesek mesečnega 

pogodbenega honorarja, ki ga določi disciplinski organ kluba. 

c) za ponovljeni primer neopravičenega izostanka s treninga v roku enega meseca od predhodnega 

izostanka, se trenerju lahko izreče sankcijo, ki jo določi disciplinski organ kluba, lahko pa pride tudi 

do enostranske prekinitve pogodbe s trenerjem. 

d) za neopravičeno zamudo na tekmo disciplinski organ kluba trenerju izreče določeno sankcijo ali 

pa mu izplača zmanjšan sorazmerni znesek mesečnega pogodbenega honorarja, ki ga določi 

disciplinski organ kluba. 

e) za ponovljeni primer neopravičene zamude na tekmo v roku enega meseca od predhodne zamude 

se trenerju lahko izreče sankcijo, ki jo določi disciplinski organ kluba, lahko pa pride tudi do 

enostranske prekinitve pogodbe s trenerjem. 

f) za neopravičen izostanek s tekme se lahko trenerju izplača zmanjšan sorazmerni znesek 

mesečnega pogodbenega honorarja, ki ga določi disciplinski organ kluba, lahko pa klub enostransko 

prekine pogodbo s trenerjem. 

g) za neizpolnjevanje ali površno izpolnjevanje obveznosti na treningih in tekmah, določene v 

pogodbi med klubom in trenerjem, se trenerja prvotno opozori z ustnim ali pisnim opominom, s 

katerim se natančno obrazloži njegov prekršek. V ponovljenem primeru pa direktor kluba ali 

disciplinski organ kluba določi vrsto kazni. Klub ima v tem primeru pravico do enostranske 

prekinitve pogodbe s trenerjem. 

V zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti trenerja so kakršnikoli sestanki, dogodki v okviru 

kluba, kot tudi vse druge obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog po pogodbi, obravnavajo kot 

treningi. 

 

6. člen 

Višine kazni ali vrste sankcij, ki se lahko izrečejo trenerjem, zaradi nešportnega obnašanja 

trenerjev na treningu, tekmah ali v zasebnem življenju so sledeče: 

a) za nešportno obnašanje do klubskih igralcev, drugih klubskih trenerjev, igralcev in trenerjev 



nasprotnih ekip, sodnikov, funkcionarjev kluba, gledalcev se trenerju izreče sankcijo, kot jo s 

posebnim sklepom določi Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) ter denarno kazen v 

višini, ki jo izreče disciplinski organ kluba in ni višja od kazni KZS-ja. Disciplinski organ tudi 

odloča oziroma presodi, ali je izrečena kazen upravičena. Trener ima pravico pritožbe na kazen, 

drugostopenjsko odločitev sprejme UO. V primeru slabega odnosa do klubske opreme, se trenerju 

določi sankcijo, ki jo izreče disciplinski organ kluba 

b) za dobljene tehnične in izključujoče napake na tekmah kazen namesto trenerja poravna klub. 

Disciplinski organ kluba bo trenerju izrekel sankcijo v obliki denarne kazni, znesek pa bo upoštevan 

pri izplačilu mesečnega honorarja. Težje primere izključujočih napak obravnava disciplinski organ 

kluba, ki lahko trenerju izreče še dodatno sankcijo. 

c) za trenerjev fizični napad na igralce, trenerje, druge uradne osebe ali gledalce se trenerja kaznuje 

glede na ustrezne odločitve tekmovalne komisije KZS in disciplinskega organa kluba. Vrsta 

sankcije je določena v skladu s kaznijo KZS-ja ter v skladu z odločitvijo disciplinskega organa 

kluba. V takšnem primeru lahko klub tudi enostransko prekine pogodbo s trenerjem. 

d) zaradi ponavljajočega nešportnega življenja (ponočevanje pred tekmami in treningi, kajenje, 

prekomerno uživanje alkoholnih pijač, uživanje mamil, hazardiranje …) se trenerja sankcionira na 

način, ki ga določi disciplinski organ kluba. V takšnem primeru lahko klub tudi enostransko prekine 

pogodbo s trenerjem. 

e) zaradi nekorektnih izjav v medijih ali kršenje poslovne tajnosti pogodb se trenerja sankcionira na 

način, ki ga določi disciplinski organ kluba. V takšnem primeru lahko klub tudi enostransko prekine 

pogodbo s trenerjem. 

f) v primeru, če trener žali, govori ali prenaša neresnice o klubu, njegovih igralcih ali vodstvu, se 

trenerja sankcionira na način, ki ga določi disciplinski organ kluba. V kolikor je zaradi trenerjevega 

dejanja klub utrpel razžalitev dobrega imena, pa se trenerju lahko določi še dodatno sankcijo. V 

takšnem primeru lahko klub tudi enostransko prekine pogodbo s trenerjem. 

g) v primeru, če klubu zaradi trenerjevih nekorektnih izjav v medijih ali žalitev oziroma prenašanje 

neresnice o klubu, njegovih igralcih in vodstvu, nastane premoženjska škoda, lahko klub, poleg 

izrečene sankcije, ki jih določata e) in f) točki tega člena, trenerju naloži v plačilo tudi denarno 

kazen v višini nastale premoženjske škode. V takšnem primeru lahko klub tudi enostransko prekine 

pogodbo s trenerjem. 

h) V primeru ne-nošenja sponzorske opreme se trenerja lahko sankcionira z neizplačilom do enega 

mesečnega pogodbenega honorarja. Vrsto kazni določi disciplinski organ kluba. 

j) zaradi kršenja zakonov Republike Slovenije (kriminal, nesreča, pretepi, tatvine …) se trenerja 

sankcionira bodisi z neizplačilom najmanj 100% mesečnega pogodbenega honorarja bodisi z 

enostransko prekinitvijo pogodbe ali drugo sankcijo, ki jo določi disciplinski organ kluba.  

Ta pravilnik velja od 30.05.2017 dalje. 

         Predsednik kluba:  

          

     ______________________ 


