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DOGOVOR S STARŠI O ŠPORTNEM NAVIJANJU IN OBNAŠANJU 

 

g.(ga.) ………………...…………………….......................... starš/skrbnik …...………………………………………. 

rojene(ga) ………………….. člana/članice ekipe NK Rudar s podpisom tega dokumenta izjavljam, 

da mi predstavlja sodelovanje in nastopanje mojega otroka v NK Rudar vrednoto in s tem 

čast. Zato bom odgovorno spoštoval(a) podpisano listino, s katero se zavezujem, da : 

• se bom na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal(a) dostojno vedel(la) in športno 

spodbujal(a) trud, znanje in uspehe tako svojega otroka kot  celotno ekipo. Prav tako 

ne bom žaljiv(a) do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in 

spremljevalcev na tribuni in sodnikov.   

• treninge in tekme vodi trener in ne starš.  

• pri navijanju bom spoštoval(a) načela Fair play-a (10 zlatih pravil) ter se po njih 

ravnal(a). Spoštoval(a) in upošteval(a) bom navodila trenerja, tehničnega vodje in 

ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in navijanja ob 

igrišču. 

• se zavedam, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK Rudar in slovenski 

šport tako ob igrišču kot izven njega.  

• v sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril(a) o delu in odnosu 

trenerja, ter članov vodstva kluba, če tega problema prej ne bom razrešil(a) na za to 

ustreznih pogovorih in sestankih v klubu. 

• bom prostovoljno sodeloval(a) pri organizaciji klubskih aktivnostih, pri promociji 

klubskega nogometa, v kolikor mi bo to dopuščal čas. 

• bom pozoren(na) na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer 

mu bom po potrebi pomagal(a). V primeru izgube, poškodovanja ali celo njenega 

uničenja se zavedam moralne in denarne odgovornosti za nastalo škodo. Prav tako 

sprejemam morebitno kazen, ki bo ob tem določena.  

• bom s svojim zgledom pozitivno vplival(a) na otroka, soigralce in klubske delavce.  

• bom ob spodbujanju otroka za nogomet ohranjal(a) ravnotežje med njegovimi 

šolskimi in športnimi obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal(a) 

organiziranih izobraževanj s športno tematiko namenjenih staršem in skrbnikom. 

Zaveza je podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih dobita igralec(ka) ali starš/skrbnik po en 

izvod, NK Rudar pa drugi izvod in velja za obdobje otrokovega članstva v klubu.  

  

…………………………………………                                                                     starš/skrbnik: 
                 (kraj / datum)                                                                            

                                                         ……………………………………………………………
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