Na podlagi 3 alineje, 5. odstavka 21. člena Statuta Nogometnega kluba Ločan Škofja
Loka je Upravni odbor kluba dne 27.06.2013 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O UPORABI
IGRIŠČA, REKVIZITOV in PROSTOROV KLUBA LOČAN ŠKOFJA LOKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi igrišča, rekvizitov in prostorov Kluba NK Ločan Škofja Loka (v
nadaljevanju pravilnik) je namenjen urejenemu poteku treningov in tekem, na
nogometnem igrišču nogometnega kluba Ločan Škofja Loka (v nadaljevanju klub).
Predmet urejanja tega pravilnika so tudi prostori kluba in oprema kluba
2. člen
Ta pravilnik se uporablja za vse, člane in nečlane, ki koristijo nogometno igrišče,
rekvizite in prostore kluba.
3. člen
(1) Za namen spoštovanja teh pravil ter koordiniranja uporabe nogometnega igrišča,
prostorov in rekvizitov upravni odbor z navadno večino, imenuje koordinatorja za
uporabo igrišča (v nadaljevanju koordinator).
(2) Koordinatorja upravnemu odboru predlaga predsednik kluba
(3) Upravni odbor veljavno imenuje koordinatorja (sklepčnost), če je na seji prisotna
večina članov upravnega odbora.

II. PRAVILA
4. člen
(1) Nogometno igrišče (v nadaljevanju igrišče), pripadajoče prostore in rekvizite lahko
pod pogoji upravnega odbora kluba uporabljajo le člani kluba.
(2) Upravni odbor lahko pod pogoji, ki jih določi, odda igrišče po ceni, ki jo določi, v
najem tudi nečlanom kluba.
5. člen
(1) Koordinator skrbi za nemoten potek treningov in tekem, ter normalno uporabo
rekvizitov in prostorov kluba.
(2) Dolžnosti in naloge koordinatorja so:
-skrbi za informiranost članov kluba o zasedenosti igrišča in prostorov kluba. Za ta
namen se uporablja oglasna deska v prostorih kluba ali splet ali elektronska pošta
-koordinira uporabo igrišča ter prostorov kluba
-skrbi da se določbe tega pravilnika upoštevajo
(3) Da lahko delo koordinatorja normalno poteka, imajo člani in nečlani naslednje
dolžnosti:
-spoštovati morajo navodila koordinatorja
- vsaj 48 ur prej, morajo koordinatorju sporočiti o vseh odpovedanih in prestavljenih
treningih in tekmah
-brez dovoljenja koordinatorja ne smejo izvajati treningov in tekem. Le ti lahko
potekajo le po urniku, ki je predhodno odobren s strani koordinatorja
-ob večjem nalivu se ne sme uporabljati površina glavnega igrišča, ampak se morajo
treningi odpovedati ali izvesti izven igrišča
-ogrevanje pred treningom in tekmami se mora izvesti izven površine glavnega igrišča
-v primeru košnje ali sanacije igrišča se morajo treningi izvesti izven površine glavnega
igrišča
-v primeru tekem posamezne selekcije kluba, ostali člani kluba nimajo vstopa v
garderobe
-dostop do garderob, je prepovedan z avtomobili. Dovoljen je le v primerih izrednih
prevozov (ko bi bil ročen prenos opreme ali predmetov do garderob zelo otežen)
- dostop do prostora z rekviziti in opremo imajo le trenerji ali pooblaščeni člani
posamezne selekcije. Ostali igralci v ta prostor nimajo vstopa.

- rekvizite in opremo v zanje namenjenem prostoru lahko uporabljajo vsi trenerji.
Poskrbeti pa morajo, da se po treningu ti pripomočki pospravijo. V primeru poškodbe
ali izgube pripomočkov trener odgovarja za škodo.
III. KRŠITVE PRAVIL
6. člen
(1) Nespoštovanje določb tega pravilnika predstavlja disciplinski prekršek glede na 3.
člen Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov Nogometnega kluba Ločan Škofja
Loka. Ponavljajoče ali grobe kršitve tega pravilnika so podlaga za najhujše disciplinske
ukrepe.
(2) V kolikor pride do kršitve tega pravilnika lahko vsak član ali koordinator sproži
disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo oz upravnim odborom po Pravilniku o
disciplinski odgovornosti članov Nogometnega kluba Ločan Škofja Loka.
8. člen
(1) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem disciplinskem postopku, v skladu s
Pravilnikom o disciplinski odgovornosti članov Nogometnega kluba Ločan Škofja Loka
izreče komisija oz upravni odbor, so naslednji:
-

opomin;
denarno kazen;
opomin pred izključitvijo;
povrnitev povzročene škode ali stroškov,
prepoved udeležbe na treningih za določen čas,
prepoved udeležbe na tekmah za določen čas,
izključitev iz kluba za določen ali nedoločen čas.

(2) Določitev posameznega disciplinskega ukrepa je odvisna od težavnosti prekrška in
ponavljanja le-teh.

IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnevom sprejema

Škofja Loka, 27.06.2012

Predsednik upravnega odbora

