


Nogomet v NK Bravo ni le igra, je način odraščanja preden vstopite v areno življenja.

Prav tako pa tudi NK Bravo ni običajen nogometni klub. Vodilo kluba je vseobsegajoče

kakovostno delo z mladimi. Poleg tega, da mladim želimo zagotoviti najboljše pogoje za

razvoj in napredovanje v uspešne športnike, je poglavitnega pomena tudi hkratni razvoj

posameznikov v celostno osebnost. Velik poudarek dajemo šolskemu izobraževanju

naših igralcev predvsem pa krepitvi športnega duha, samopodobe, samozavesti in

drugih psihofizičnih sposobnosti. To je dobra osnova za širjenje kroga prijateljstva in

razvoj socialnih spretnosti.

Verjamemo, da smo v času delovanja našega kluba vzgojili vrsto odličnih učencev in

tekmovalcev, ki bodo v prihodnje zagotovo posegali po odličnih športnih, šolskih in tudi

osebnih uspehih.

Nogometni klub Bravo danes zajema celotno piramido mladinskih selekcij, ki v tem

trenutku zasedajo zavidljivo visoka mesta v svojih kategorijah. Veliko pozornosti in

strokovnega dela usmerjamo tudi v svoje člansko moštvo. Bolj kot rezultati pa nas

zanimajo individualni napredek vsakega posameznika, saj želimo vse fante, ki gredo

skozi proces treninga v naši nogometni šoli usposobiti za igranje na najvišji slovenski,

pa tudi svetovni ravni.

Luka Brezovec,

predsednik NK Bravo

EN KLUB, ENA DRUŽINA



NK Bravo je nogometni klub, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v

selekcijo CICI Bravo predstavlja vključevanje otroka v šport in nogometno vadbo ter

ponuja vsem otrokom (fantom in dekletom) enake možnosti in pogoje za delo in vadbo.

CICI Bravo je začetna selekcija nogometne šole in kjer igralci še niso podvrženi

izbiranju, pač pa jih želimo le navdušiti za nogometno igro, jih seznaniti z pravili

nogometne vzgoje in igre ter navajati na skupno delo ob spoštovanju reda in discipline

ter prijateljstva.

Treningi potekajo na igriščih ŠPL Ljubljana in Belinki (Šentjakob), pozimi pa v

telovadnicah. Razpored treningov se objavlja na www.nk-bravo.si. Selekciji CICI Bravo

in BRAVO U8 trenirata dvakrat tedensko, selekciji U9 in U10 trikrat tedensko, selekcija

U11 tri do štirikrat tedensko, selekciji U12 in U13 pa štirikrat tedensko. Selekcije U14,

U15, U17 in U19 trenirajo štirikrat do petkrat tedensko. Igralci selekcij U17 in U19 v

času priprav trenirajo pogosteje, v času šole pa imajo možnost dvakrat tedenske

dopoldanske vadbe v okviru nogometnega razreda. Vse ekipe, razen CICI Bravo, Bravo

U8 in Bravo U9, so vključene v redna tekmovanja MNZ Ljubljana oziroma NZS, na

najvišjem nivoju mladinskega tekmovanja v Sloveniji.

Mlajšim selekcijam do 14. leta v okviru strokovnega dela ponujamo tudi dodatno vadbo

koordinacije in gimnastike, starejšim pa vadbo fitnesa ter individualno vadbo.

Vsi trenerji v NK Bravo imajo primerno trenersko izobrazbo.

Mesečna vadnina je odvisna od selekcije v katero je uvrščen vaš otrok. Mesečna

vadnina v selekciji CICI Bravo znaša 40 evrov, v selekcijah od U8 - U10 je mesečna

vadnina 50 evrov, od selekcije U11 do U19 pa je mesečna vadnina 65 evrov. V primeru

da imate v klubu dva otroka, se za enega obračuna polovična mesečna vadnina.

Vadnina se plačuje celotno sezono, ki traja od julija do konca junija naslednje leto.

Selekcija CICI Bravo je oproščena vadnine za mesec julij. Letna članarina znaša 30

evrov in se poravna enkrat letno.

V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca, strokovni svet vsakih šest mesecev

ocenjuje napredek posameznega igralca, igralci oz. starši pa so dolžni ob koncu

vsakega ocenjevalnega obdobja prinesti izkaz o šolskem uspehu.

Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju

(šolska tekmovanja, ulični turnirji, nogometni kampi,…) ter dobiti njegovo dovoljenje.

Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih

številk, daljše odsotnosti,…

MI SMO BRAVO



Vsak član NK Bravo mora obvezno enkrat letno (pred začetkom nove sezone) opraviti

zdravniški pregled na ZVD, kjer tudi vodijo zdravstveni karton za vsakega igralca.

Stroške pregleda krije vsak član sam.

Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v srednji šoli.

V vsaki tekmovalni sezoni je za vse člane kluba obvezen nakup enotne klubske

opreme, ki postane last nogometaša.

V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju in zdravniški službi.

Dogajanje v klubu lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih ter spletni strani www.nk-

bravo.si.

V klubu deluje tudi Svet staršev kjer je vključen predstavnik staršev vsake selekcije in

ima svetovalno vlogo znotraj kluba.

Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem,

trenerjem in predstavniki kluba.

Naslov: NOGOMETNI KLUB BRAVO, Milčinskega 2, 1000 Ljubljana

(Športni park Ljubljana, bivši ŽAK)

Tel: 059 01 92 92

Web: www.nk-bravo.si

E-mail: info@nk-bravo.si

Kontaktna oseba: Rok Cizelj (sekretar kluba): 041 868 399 

Dodatne informacije, kontaktne telefonske številke in elektronski naslovi vseh ostalih 

trenerjev in sodelavcev kluba najdete na spletni strani www.nk-bravo.si. 

MI SMO BRAVO
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Treningi potekajo v vsakem vremenu! O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz.

tehnični vodja ekipe ali predstavnik staršev.

Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!

Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena!

Treningi okvirno trajajo 90 minut (CICI Bravo, U9, U10 pa 60-75minut).

Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga!

Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče prinašajo le v bidonih!

Igralci morajo biti na treningih, tekmah in drugih klubskih obveznostih v primerni klubski

opremi.

Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se na to v garderobi preoblečejo in

pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.

Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.

Igralci so dolžni sami skrbeti tako na treningih kot tekmah za svoje stvari.

Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci -

razen v izjemnih primerih.

Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali

celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za

individualni pogovor oz. sestanek.

Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti!

TRENINGI



Vsak igralec mora eventuelno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.

Na vse prvenstvene tekme, ki so oddaljene nad 30 km je načeloma organiziran

avtobusni prevoz. Za vse ostale tekme pa starši zagotavljajo prevoz sami. Skupen

odhod in skupen prihod je na zbirnem mestu - načeloma vedno parkirišče pri ŠPL-ju.

Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.

Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter

neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih

gledalcev.

O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o

načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru

nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.

V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela

in osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in

pripadnost klubu zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši !

Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje

kvaliteto dela in napredka. Zato so te aktivnosti sestavni del našega programa vsake

selekcije, vrh pa predstavlja organizacija našega turnirja Ljubljana Open, ki ga vsako

leto organiziramo kot celoten klub za selekcijo U14 in zaključnimi tekmami.

TEKME



IME IN PRIIMEK ______________________________________________________________________________________

NASLOV ____________________________________________________________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA _________________ KRAJ ____________________________________________________________

DATUM ROJSTVA __________________ KRAJ ROJSTVA ___________________________________________________

EMŠO _____________________________ GSM ___________________________________________________________

EMAIL______________________________________________________________________________________________

LETO PRIHODA V NK BRAVO ____________________LETO ZAČETKA IGRANJA NOGOMETA _____________________

DOSEDANJI KLUBI ___________________________________________________________________________________

DOSEDANJI TRENERJI _______________________________________________________________________________

OKVIRNO IGRALNO MESTO ___________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠOLA / SREDNJA ŠOLA ______________________________________________________________________

UČNI USPEH (POVPREČJE) ______________________ IZREČENE DISCIPLINSKE KAZNI (veljavnost) _______________

HOBIJI _____________________________________________________________________________________________

IME IN PRIIMEK OČETA _______________________________________________________________________________

GSM OČETA ________________________ ELEKTRONSKI NASLOV OČETA  ____________________________________

IME IN PRIMEK MAME ________________________________________________________________________________

GSM MAME  ________________________ ELEKTRONSKI NASLOV MAME  _____________________________________

S podpisom izjavljam, da želim postati član NK BRAVO in da bom spoštoval določila statuta, ostale akte in pravila tega društva. Zavzemal se

bom za uresničevanje programa in ciljev NK Bravo. Sprejete obveznosti do kluba bom vestno izpolnjeval. Vse morebitne težave, nesporazume in

spore bom reševal skupaj s starši, trenerji in predstavnikom kluba. Če je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s

pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom uporabil druge pravne poti.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih poznani namen in pravna podlaga obdelave mojih osebnih podatkov s strani društva in

se s takšno obdelavo strinjam. osebnih podatkov za potrebe delovanja NK Bravo in mojega članstva v NK Bravo, pri čemer je dolžno ravnati v

skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ob tem izjavljam, da so mi v

celoti

DATUM __________________________________ PODPIS__________________________________________

PRISTOPNA IZJAVA IN OSNOVNI 

PODATKI O NOGOMETAŠU



PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA 

ZASTOPNIKA/CE

Soglašam, da se moj otrok včlani v NK Bravo. Spodaj podpisani/a dovoljujem oziroma soglašam, da

se moj sin/hčerka po potrebi vozi na različna tekmovanja v vozilih, ki jih upravljajo trenerji, člani NK

Bravo ali njihovi zakoniti zastopnici. Dovoljujem tudi udeležbo na testiranjih v okviru delovanja NK

Bravo in obdelavo ter hranjenje podatkov testiranj za potrebe NK Bravo. Dovoljujem oz. soglašam, da

klubska zdravstvena služba v dogovoru s klubskim in/ali osebnim zdravnikom mojemu sinu/hčerki v

primeru težav oz. poškodb nudi prvo pomoč, masažo in rehabilitacijo po poškodbah. Vse morebitne

težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj z zastopanim, trenerji in predstavnikom kluba. Če

je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s pomočjo klubskega mediatorja,

šele nato bom uporabil druge pravne poti.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik/ca sem seznanjen, da NK Bravo v okviru svojega delovanja na

spletni strani www.nk-bravo.si in na socialnih omrežjih objavlja fotografije in video posnetke s

treningov in tekem članske ekipe in mlajših selekcij NK Bravo.

Spodaj podpisani izrecno soglašam, da se na spletni strani NK Bravo objavijo naslednji podatki

mojega sina/hčerke (obkrožite).

IME IN PRIIMEK DA NE

DATUM ROJSTVA DA NE

IGRALNA POZICIJA DA NE

DATUM PRIHODA V KLUB DA NE

NEKDANJI KLUB DA NE

TEŽA IN VIŠINA DA NE

FOTOGRAFIJA DA NE

Spodaj podpisani prav tako izjavljam, da so mi v celoti poznani namen in pravna podlaga obdelave

zgoraj navedenih osebnih podatkov in se s takšno obdelavo strinjam.

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/CE ______________________________________

DATUM ______________________   PODPIS__________________________________________

http://www.nk-bravo.si/


Pogoji za včlanitev v NK Bravo SO/NISO izpolnjeni.

Člana se vpiše v selekcijo BRAVO ____________________________ pod zaporedno številko 

______________________

OPOMBA _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ŽIG IN PODPIS ______________________________________

Članstvo v klubu prenehalo dne ________________________________

OPOMBA 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ŽIG IN PODPIS ______________________________________

PRISTOPNA IZJAVA

IZPOLNI NK BRAVO



Spoštovani starši,

imate radi svojega otroka? Želite, da bo postal nogometaš in zdrava osebnost? Če so

to res vaše želje, potem se zamislite nad seboj in se vprašajte:

ZAKAJ MOJ OTROK IGRA NOGOMET?

Ali igra nogomet zaradi staršev ali zaradi sebe?

➢ Če ga igra nogomet zaradi vas in vaših neizpolnjenih mladostnih ambicij, potem se

obnašajte v skladu z vašim inteligenčnim in vzgojnim nivojem, vendar le do svojega

otroka!

➢ Če se je otrok sam odločil, da bo igral nogomet, se je odločil zato, ker mu je ta igra

všeč, ker se v njej zabava, ker v njej uživa, predvsem pa ker želi igrati. Zato ga na

tej poti vzpodbujajte in mu pomagajte, da ustvari svoje želje, s svojimi prijatelji in

skozi svoje življenje!

KAKO NAJ MU POMAGAM?

Predvsem z lastnim vzorom in obnašanjem.

Ali mislite, da bo otrok napredoval, če boste na tekmi:

➢ Vpili na otroka in njegove soigralce?

➢ Kričali na nasprotnika?

➢ Učili med tekmo trenerja?

➢ Trenirali otroka med tekmo?

➢ Preklinjali sodnikove odločitve in mu grozili?

➢ Se kregali na tribunah z drugimi starši?....

Ste kdaj pomislili, da s takim svojim pristopom in načinom spravljate svojega otroka v

zadrego in neugoden položaj pred prijatelji in trenerji, s katerimi preživlja svoje

najlepše trenutke!

Ste kdaj pomislili, da vaš otrok ni »mini odrasla oseba« in da tudi vi niste Capello,

Ferguson, Katanec ali Oblak.

Ali ste kdaj pomislili, da otroci ne želijo delati napak in da jih morate tako kot trener,

tudi vi sprejemati kot sestavni del učenja.

Ali ste kdaj pomislili, da je tekma samo sestavni del nogometnega učnega procesa, ki

ima od 7 do 18 leta okoli 16500 aktivnosti in v tem obdobju nobena tekma ne more biti

merilo uspeha, pač pa je vsaka tekma le napotek za trše delo.

FAIRPLAY



ČE ŽELITE OTROKU DOBRO, ga pustite, da se sam odloči za športno panogo ali

drugo aktivnost.

Če se je odločil za nogomet se je odločil:

➢ ker mu je nogomet všeč in ga ima rad,

➢ ker mu pomeni zabavo, veselje in prijateljstvo,

➢ ker uživa v nogometu

ZATO MU NE JEMLJITE TEGA PAČ PA:

➢ ga vzpodbujajte v duhu njegovega razvoja predvsem pa športa, dela, vzgoje in

celovite osebnosti,

➢ bodite pozitivni do vseh,

➢ ploskajte tekmecem – tudi oni so otroci,

➢ spoštujte vse otroke, starše, trenerje in vzgojitelje,

➢ prenehajte vpiti in kričati,

➢ spoštujte sodnikove odločitve,

➢ bodite realni in pravični – zmaga in poraz nista posledica sovraštva, pač pa

vzgoje in dela,

➢ vzpodbujajte otroka za delo in učenje,

➢ vzpodbujajte ga, da se podreja kolektivu – nogomet je igra 11 oseb!

NIKOLI NE DOVOLITE, DA :

➢ tekmovanje postane pomembnejše od igre,

➢ je tekma pomembnejša od prijateljstva,

➢ spravljate otroka v zadrego.

PREDVSEM PA:

NE ŽIVITE SVOJEGA ŽIVLJENJA SKOZI ŽIVLJENE SVOJEGA OTROKA!

Dejan Močnik

športni direktor NK Bravo

FAIRPLAY



10 zlatih pravil FIFE za nogomet zajema vsa športna, moralna in etična načela, za katerimi

stoji svetovna nogometna organizacija (FIFA) in za katera se bomo borili tudi v prihodnosti,

ne glede na vse interese, ki bi se utegnili pojaviti v naši igri. Pravila FIFA-e so pomembna

tudi zato, ker pomagajo pri graditvi boljših odnosov in moštvenega duha v ekipi in po celem

svetu.

1. Igraj pošteno

Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način. Zmagati z

goljufanjem je preprosto, vendar ne prinaša nikakršnega zadovoljstva. Pošteno igranje

namreč zahteva pogum in karakter, zato prinaša tudi večje zadovoljstvo. Fair play vas vedno

nagradi, tudi če tekmo izgubite. S poštenostjo namreč pridobite spoštovanje drugih, medtem

ko je goljufanje sramotno. Ne pozabite: gre le za igro. In igre nimajo smisla, če niso poštene.

2. Vedno igraj na zmago, poraz pa sprejmi z dostojanstvom

Zmagovanje je smisel vsake igre. Nikoli ne igrajte s prepričanjem, da boste izgubili. Če ne

igrate z namenom, da bi zmagali, goljufate svojega nasprotnika, ter zavajate tako sebe kot

gledalce. Nikoli se ne vdajte proti močnejšemu nasprotniku in nikoli ne podcenjujte

slabšega. Igranje z manj kot polno močjo je žalitev vsakemu nasprotniku. Igrajte na zmago

do zadnjega sodnikovega žvižga, toda imejte v mislih, da nihče ne zmaga vedno. Nekatere

zmagate, druge izgubite. Naučite se izgubljati z nasmehom. Ne iščite razlogov in izgovorov

za poraz. Pravi razlogi bodo vedno jasni. Iskreno čestitajte nasprotniku. Za poraz ne krivite

sodnika ali kogarkoli drugega. Raje bodite odločni, da boste naslednjič še boljši. Pošteni

poraženci si prislužijo večje spoštovanje kot nepošteni zmagovalci.

3. Spoštuj pravila igre

Vsaka igra potrebuje pravila, ki jo usmerjajo. Brez pravil bi namreč zavladal kaos. Pravila

nogometa so nezapletena in preprosta za naučiti. Poskrbite, da se jih res naučite, saj vam

bodo pomagale do boljšega razumevanja igre in posledično do boljšega igranja. Enako

pomembno je, da razumete tudi duh, v katerem so ta pravila nastala. Pravila so bila

napisana z razlogom, da igra ostane zabavna za igralce in za gledalce. Če se držite pravil,

se boste v igri počutili bolje.

4. Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce

"Fair Play" je sinonim za "spoštovanje". In spoštovanje je del naše igre. Igra se brez

nasprotnikov ne more igrati, vsak udeleženec pa ima enake pravice, vključno s pravico, da

ga ostali udeleženci spoštujejo. Soigralci so sodelavci in so v moštvu, katerega člani so, vsi

enakovredni. Tu so še sodniki, katerih naloga je zagotavljanje discipline in Fair Playa. Vedno

sprejmite njihove odločitve brez prepiranja in jim pomagajte omogočiti bolj privlačno igro za

vse. Tudi funkcionarji so del igre in tudi njim morate izkazati spoštovanje. Tisti, ki ustvarjajo

atmosfero tekme pa so navijači in gledalci. Tudi oni si želijo pravične tekme, vendar pa se

morajo tudi oni sami obnašati spoštljivo.

10 ZLATIH PRAVIL



5. Promoviraj nogomet

Nogomet je največja svetovna igra, ki pa vedno potrebuje nekoga, ki skrbi za veličino le-te.

Mislite na korist nogometa pred svojo koristjo in imejte v mislih, kako lahko vaša dejanja

vplivajo na podobo igre. Govorite o pozitivnih stvareh v igri in vzpodbujajte druge k

spodobnemu gledanju in igranju. Pomagajte drugim, da bodo našli v nogometu toliko

zadovoljstva, kot ste ga našli sami. Bodite ambasador nogometa.

6. Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa

Dobro ime nogometne igre je preživelo zaradi tega, ker je večina ljudi, ki živijo za nogomet,

odkritih in poštenih. Včasih nekdo stori nekaj izrednega za nogomet in si s tem zasluži

posebno priznanje, prav pa je, da so takšni izjemni primeri nagrajeni in izpostavljeni v

medijih, saj lahko le tako vzpodbudimo takšna dejanja v drugih udeležencih. Pomagajte

promovirati podobo nogometa s tem, da javno izpostavljate dobra dela ljudi v nogometu.

7. Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in druge nevarnosti, ki pretijo

našemu športu

Nogomet je zaradi svoje velike popularnosti včasih tudi tarča negativnih zunanjih interesov.

Bodite pozorni, da vas ne zavedejo v goljufijo ali uporabo drog, saj ne eno ne drugo nima

mesta v nogometu, niti v katerem drugem športu ali celo družbi kot celoti. Recite 'ne' drogam

in pomagajte preprečiti rasizem in dvoličnost v nogometu. Ravnajte z vsemi enako, z igralci,

funkcionarji, ne glede na njihovo versko prepričanje, raso, spol ali nacionalno poreklo. Ne

pokažite tolerance tistim, ki želijo z igrami na srečo zaslužiti z vašimi tekmami, saj to

negativno vpliva na vaše sposobnosti v tekmi in lahko povzroči konflikt interesov. Pokažite,

da nogomet ne trpi nasilja, niti od lastnih navijačev. Nogomet je šport in šport je spokojen.

8. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro

Zna vam priti na uho, da bi vaše soigralce ali ljudi, ki jih poznate, premamila skušnjava in bi

se spustili v goljufijo, oziroma kakšno drugo obliko nedopustnega vedenja. Ti ljudje

potrebujejo vašo pomoč, zato ne odlašajte. Dajte jim moč, da se uprejo skušnjavi in jih

opomnite na obvezo do njihovih soigralcev in igre same. Naj vas poveže solidarnost, tako

trda kot granitna obramba na igrišču samem.

9. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport

Naj vam ne bo nerodno zoperstaviti se osebi, za katero ste prepričani, da želi druge zvabiti v

goljufijo ali drugo obliko družbeno nesprejemljivega obnašanja. Bolje je, da jih izpostavite in

posledično odstranite preden lahko naredijo kakšno škodo. Enako škodo boste namreč

naredili, če o njihovi molčite.

10. Uporabi nogomet, da izboljšaš svet

Nogomet ima neverjetno moč, katero lahko uporabite za to, da pomagate vsaj nekoliko

izboljšati svet. Zato uporabite izvor moči (nogomet), da promovirate mir, enakost, zdravje in

izobrazbo za vsakogar.

10 ZLATIH PRAVIL



Spodaj podpisani starš/zakoniti zastopnik člana/članice NK BRAVO s podpisom tega

dokumenta izjavljam, da mi predstavlja sodelovanje in nastopanje mojega otroka v NK

BRAVO vrednoto in s tem čast. Zato bom odgovorno spoštoval(a) podpisano listino, s katero

se zavezujem, da:

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

vzpodbujal(a) za 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.

2. bom pri navijanju spoštoval(a) načela Fair playa NK Bravo in FIFA-inih 10 zlatih pravil

ter se po njih ravnal(a). V tej zvezi bom spoštoval(a) in upošteval(a) navodila trenerja,

tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in

navijanja ob igrišču.

3. se zavedam, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK BRAVO in slovenski šport

tako ob igrišču kot izven njega.

4. 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.

5. bom volontersko sodeloval(a) pri organizaciji klubskih aktivnostih in tekem, v kolikor mi

bo to dopuščal čas.

6. 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.

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

volontersko sodeloval(a) pri promociji nogometa v klubu.

8. 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 se deponira na NK BRAVO in velja za obdobje otrokovega članstva v klubu.

IME IN PRIIMEK ________________________________________________________

DATUM ________________________   PODPIS_______________________________

ZAVEZA STARŠEV O ŠPORTNEM

NAVIJANJU IN OBNAŠANJU



NOGOMETAŠ zagotavljam

➢ Da se bom trudil po vseh svojih močeh

zavzeto, odgovorno in pošteno učiti,

trenirati in igrati nogomet. Pri tem bom

dosledno spoštoval in se ravnal v skladu z

načeli »fair playa«.

➢ Da bom spoštoval odločitve trenerjev,

sodnikov in organizatorjev, toda le, če

niso v nasprotju z načeli poštenega dela

in igranja.

➢ Da bom sodeloval, ker uživam v

nogometu in vem, da zmaga ni vse.

➢ Da se bom primerno vedel na treningih, v

šoli, doma in izven. Ob vsaki igri pa se

bom primerno vedel tako ob zmagi kot ob

porazu.

➢ Da bom sodeloval z vsemi soigralci,

trenerji, starši, člani nasprotnih moštev po

vseh svojih najboljših močeh.

➢ Da bom pohvalil zavzetost in dobre

poteze trenerjev, staršev, igralcev in igro

vsakogar, ki ima rad nogomet.

DOGOVOR NOGOMETAŠ - TRENER

TRENER zagotavljam

➢ Da bom pri svojem delu z nogometaši

dosledno spoštoval in se ravnal v skladu s

Pravilnikom o delu trenerjev NŠ Bravo

Publikum in z načeli »fair playa«.

➢ Da bom v tem smislu učil nogometaše, da

zmaga ni edino merilo uspeha, ampak tudi

trud in poštenost na treningih in tekmah.

➢ Da bom spodbujal nogometaše in dajal

utemeljene in dobronamerne kritike.

➢ Da bom spodbujal nogometaše, naj sledijo

načelom poštenega dela in igranja v

nogometu.

➢ Da bom opozarjal nogometaše, da so

sodniki in druge uradne osebe pomemben

del igre. Prav tako bom od uradnih oseb

zahteval spoštljiv odnos do nogometašev.

➢ Da bom spodbujal in zahteval primerno

vedenje in trud v vseh aktivnostih tudi

doma, do svojih in drugih staršev.

➢ Da bom spodbujal in zahteval trud,

poštenost in uspešnost tudi na šolskem

področju.

➢ Da so dejanja prepričljivejša od besed.

IME IN PRIIMEK _____________________________

DATUM ____________________________________

PODPIS____________________________________

IME IN PRIIMEK _____________________________

DATUM ____________________________________

PODPIS____________________________________



NOGOMETAŠ zagotavljam

➢ Da se bom trudil po vseh svojih močeh

zavzeto, odgovorno in pošteno učiti,

trenirati in igrati nogomet.

➢ Da bom spoštoval odločitve trenerjev,

sodnikov in organizatorjev, toda le, če

niso v nasprotju z načeli poštenega dela

in igranja.

➢ Da bom sodeloval, ker uživam v

nogometu in vem, da zmaga ni vse.

➢ Da se bom primerno vedel na treningih, v

šoli, doma in izven. Ob vsaki igri pa se

bom primerno vedel tako ob zmagi kot ob

porazu.

➢ Da bom sodeloval z vsemi soigralci,

trenerji, starši, člani nasprotnih moštev po

vseh svojih najboljših močeh.

➢ Da bom pohvalil zavzetost in dobre

poteze trenerjev, staršev, igralcev in igro

vsakogar, ki ima rad nogomet.

➢ Vse morebitne težave, nesporazume in

spore bom reševal skupaj s straši, trenerji

in predstavnikom kluba.. Če je po mojem

mnenju problem nerazrešljiv, ga bom

poskušal razrešiti s pomočjo klubskega

mediatorja, šele nato bom uporabil druge

pravne poti.

DOGOVOR NOGOMETAŠ - STARŠI

STARŠ zagotavljam

➢ Da otroka proti njegovi volji ne bom silil v

treniranje in igranje nogometa.

➢ Da moj otrok sodeluje zaradi lastnega

interesa, užitka in želje po igranju, učenju in

napredovanju v nogometu.

➢ Da zmaga na tekmi ni vse, pomembno je tudi

zavzeto učenje, treniranje, sodelovanje in trud

na treningih in tekmah.

➢ Da bom, če bom dvomil o odločitvah sodnikov

in trenerjev to izražal spoštljivo.

➢ Da bom otroka podpiral in spodbujal ter

ohranjal ravnotežje med šolo in nogometom.

➢ Da se bom trudil, da se učenje poštenega

treniranja in igranja nogometa začne doma in

da se bodo otroci veliko naučili s

posnemanjem poštenega vedenja odraslih.

➢ Da bom po svojih močeh širil idejo poštenega

učenja, treniranja in igranja tudi na drugih

področjih.

➢ Vse morebitne težave, nesporazume in spore

bom reševal skupaj s sinom (nogometašem)

in trenerjem. Če je po mojem mnenju problem

nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s

pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom

uporabil druge pravne poti.

IME IN PRIIMEK _____________________________

DATUM ____________________________________

PODPIS____________________________________

IME IN PRIIMEK _____________________________

DATUM ____________________________________

PODPIS____________________________________



V NK Bravo že vse od ustanovitve stremimo k razvoju mladih, med katerimi številni

prihajajo tudi iz socialno ogroženih družin. Od leta 2006 smo finančno podprli več sto

mladih, ki drugače ne bi mogli stopiti na športno pot. V zadnjih letih pa je teh primerov

še toliko več kot v preteklosti, saj so se številne družine znašle v socialni stiski.

Pri podpori mladim so nam v veliko dodatno pomoč tudi sredstva, ki jih vsako leto

prejmemo iz naslova dohodnine. Vsi davčni zavezanci lahko namreč 1% odmerjene

dohodnine namenijo tudi NK Bravo, saj smo si že pred leti zagotovili status dejavnosti v

javnem interesu.

V Sloveniji je v letu 2020 10.4000 državljanov in državljank del dohodnine namenilo

enemu izmed 120 nogometnih klubov v državi. S tem je slovenski nogomet dobil več

kot 254.000 evrov za razvoj te prečudovite igre, samo v NK Bravo pa smo prejeli

rekordnih 4461 evrov.

Podobno kot v športu stremimo k napredku in razvoju, smo prepričani, da lahko tudi na

tem področju posežemo še višje in treninge omogočimo še večjemu številu mladih.

Seveda bomo cilj še lažje dosegli s skupaj.

Vljudno vabljeni, da izpolnite obrazec za namenitev dela dohodnine. Izpolnjen obrazec

lahko pošljete pristojnemu finančnemu uradu (za Ljubljano; Finančni urad Ljubljana,

Davčna cesta 1, 1000 Ljubljana) ali zahtevek oddate prek sistema eDavki. Izpolnjen

obrazec nam lahko dostavite tudi v klubske prostore in bomo za tehnične podrobnosti

poskrbeli v NK Bravo.

DOHODNINA

Lidija Čop,

Direktorica Bravo 1

Matjaž Polanič

poslovni direktor NK Bravo







➢ 10 % popust na vso hrano in 

pijačo v Bravo Bar (ugodnost 

ne velja na dan tekme).

➢ 10 % popust na vse navijaške 

artikle, ki so v prodajo v Bravo 

Bar.

➢ 10 % popust na vso fitnes 

opremo v Velo Črnuče. Akcija 

velja tudi na artikle v akciji in 

znižane artikle.

➢ 10 % popust v Tengo

Sporting Goods (ugodnost ne 

velja za tenis žogice, darilne 

bone in napenjalce loparjev)

➢ 10 % popust na hrano in

pijačo v Pizzeria Parma.

➢ 10 % popust na hrano in 

pijačo v Pizzeria FoculuS.

➢ Uvrstitev v nagradno igro, ki 

bo izvedena na zadnji domači 

tekmi v sezoni 2022/23.

➢ Dodatne ugodnosti bodo 

razkrite tekom sezone 22/23.

UGODNOSTI ZA IMETNIKE 
SEZONSKIH VSTOPNIC

Sezonska vstopnica 22/23 omogoča ogled vseh 18

domačih tekem NK Bravo v Prva liga Telemach in

vseh domačih tekem v tekmovanju Pokal Union.

SEZONSKE VSTOPNICE 2022/23

OBKROŽI IZBRANO SEZONSKO VSTOPNICO.

1. Sezonska vstopnica 22/23 odrasli - 100€ 

2. Sezonska vstopnica 22/23 otroci (8-15 let) - 35€ 

3. Sezonska vstopnica 22/23 VIP - 300€  

4. Družinska vstopnica 2 osebi (1 odrasla, 1 otroška) - 105 € 

5. Družinska sezonska 3 osebe (2 odrasli, 1 otroška) - 200€ 

6. Družinska sezonska 4 osebe (2 odrasli, 2 otroški) - 220€ 

7. Družinska sezonska 5 oseb (2 odrasli, 3 otroške) - 230€ 

IME IN PRIIMEK ROJSTNI DATUM

DODATNI IMETNIKI (SAMO V PRIMERU DRUŽINSKE VSTOPNICE)

IME IN PRIIMEK ROJSTNI DATUM

IME IN PRIIMEK ROJSTNI DATUM

IME IN PRIIMEK ROJSTNI DATUM

IME IN PRIIMEK

NASLOV

ROJSTNI DATUM

GSM

EMAIL

PRIMARNI LASTNIK/NAROČNIK

*Otroci do dopolnjenega 8. leta imajo na vseh domačih tekmah NK Bravo v tekmovanju Prva liga 

Telemach in Pokal Union v spremstvu staršev brezplačen vstop. Za vstop na stadion potrebujejo 

vstopnico, ki jo na dan tekme prevzamejo v paviljonu Bravo Štacuna. 

V primeru, da se boste odločili za nakup enkratnih vstopnic, priporočamo

nakup v predprodaji prek spletne strani NK Bravo oziroma v spletni trgovini

BRAVO ŠTACUNA.


