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Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-UPB2) je skupščina 
Hokejskega kluba Olimpija, dne _______ sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah statuta 
ter sprejela   
 
 

spremembe STATUTA 
 

HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA 
 
 
 

1. člen 
 

Doda se novi 10.a člen, ki se glasi: 
 
»  

(1) Član kluba lahko postane oseba, ki izpolni enega od naštetih pogojev: 

 da je aktivno vključen v treninge in nastopa za klub, na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih, 

 fizična oseba, ki je v delovnem razmerju s klubom in deluje na področju vodenja in 
upravljanja kluba, 

 fizična oseba, ki je v pogodbenem ali pooblastilnem razmerju s klubom in deluje na 
področju delovanja kluba, 

 fizična oseba, ki klubu zagotovi sponzorska sredstva za nepretrgano obdobje najmanj 
treh let in v višini najmanj pet odstotkov sponzorskih sredstev preteklega obdobja 
pred podajo vloge za članstvo, 

 fizična oseba s posebnimi zaslugami za razvoj kluba Olimpija in sicer: 
 ki je bil igralec članske ekipe kluba Olimpija najmanj skupno pet let, 
 ki je bil trener članske ekipe kluba Olimpija najmanj skupno pet let, 

 
 

(2) Član kluba ne more biti:  

 kandidat, ki je bil vpleten v incident v klubskem delovanju in mu je bil izrečen 

disciplinski ukrep, 

 oseba, ki je bila vodilni član športnega kluba v zadnjih desetih letih in je športni klub 

zaradi neprimernega vodenja končal v stečajnem postopku. 

 oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja____________«. 

 
 

2. člen 
 
V tretjem odstavku 11. člena statuta se doda nova točka, ki se glasi: »4. ko niso več 
izpolnjeni pogoji zaradi katerih je postal član kluba.« 
 
Doda se nov osmi odstavek 11. člena statuta, ki se glasi: »Upravni odbor kluba odloča o 
izpolnitvi pogojev za prenehanje članstva kluba iz razlogov po 3. in 4. točki tretjega odstavka 
tega člena in šestega odstavka tega člena. Sklep o prenehanju članstva sprejme upravni 
odbor kluba.«. 
 
 

3. člen 
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Doda se nov stavek v drugem odstavku 17. člena statuta, ki se glasi: »Šteje se, da je gradivo 
članov dostavljeno, ko je objavljeno na spletni strani kluba.«. 
 
Doda se nov stavek v tretjem odstavku 17. člena statuta, ki se glasi: »Predlogu mora biti 
predloženo gradivo k točki.«. 
 
 

4. člen 
 
Spremeni se zadnji stavek 21. člena statuta tako, da se glasi: »Rok za zbiranje odločitev 
določi upravni odbor v sklicu.«. 
 

5. člen 
 
Spremeni se zadnji stavek šestega odstavka 22. člena statuta tako, da se glasi: »Rok za 
zbiranje odločitev določi predsednik upravni odbor v sklicu.«. 
 

6. člen 
 

Ne glede na določbe 10.a člena, dosedanji člani obdržijo pridobljeno članstvo. 
 

7. člen 
 
Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejema sprememb na skupščini kluba. 
 
 
 


