
Upravni odbor HK Olimpija na 9. dopisni. seji UO 16. septembra 2020 v skladu z  22. 
členom Statuta Hokejskega kluba Olimpija 

 
Sprejema 

 

DISCIPLINSKA PRAVILA 
 
 

1.člen 
 
Disciplinski pravilnik, v nadaljevanju pravilnik, določa pravila primernega obnašanja in 
odnosov v klubu HK Olimpija in velja enako za člane kluba, igralce vseh selekcij, tehnične 
vodje, trenerje in funkcionarje kluba.  
 

2.člen 
 
Za razlago in pravilno uporabo določb tega pravilnika je pristojen upravni odbor HK 
Olimpija v sodelovanju z Disciplinsko komisijo. 
 

3. člen 
 
Pravilnik velja do preklica. 
 

4.člen 
 
NAČELA 
Obveznost vseh, ki so navedeni v 1. členu tega pravilnika je, da spoštujejo in se ravnajo v 
skladu s Statutom kluba HK Olimpija in veljavnimi sklepi ter usmeritvami njegovih organov.  
 
Načela obnašanja članov, igralcev v vseh kategorijah, tehničnih vodij, trenerjev in 
funkcionarjev HK Olimpija: 
 
- Kjerkoli in kadarkoli skrbimo in stojimo za dobrim imenom kluba. 
- V klubu zagovarjamo ničelno toleranco do alkohola in drugih opojnih substanc, poživil in 
drugih dopinških pomoči.  
- Gojimo spoštljiv odnos drug do drugega in spoštujemo delo in prizadevanja vsakogar 
izmed nas. 
- Ne uporabljamo žaljivega, zasramovalnega in sovražnega govora s komerkoli in kjerkoli, 
ki bi ga lahko nekdo povezoval s klubom. 
- Spoštujemo odločitve trenerjev in sodnikov. 
- Navijamo za svojo ekipo in klub v duhu poštene tekmovalnosti (Fair Play), ne 
podcenjujemo ali ne žalimo nasprotnikov niti njihovih navijačev in simpatizerjev. Načela 
poštene tekmovalnosti širimo tudi na drugih področjih svojega vsakdana. 
- Pošteno tekmujemo za zmago svoje ekipe.  
- Kjerkoli in kadarkoli je mogoče ravnamo kot ambasadorji svojega kluba in svoje ekipe. 
- Vedno, v skladu z okoliščinami, zastopamo barve svojega kluba tudi primerno oblečeni v 
klubska oblačila in nosimo klubske insignije. 
-Promocijska oprema je mali komplet (bunda in kapa) in/ali veliki komplet (bunda, kapa, 
majica in hudi).  
- Osebni pokrovitelj je lahko predstavljen na opremi, skladno z dogovorom uprave. Za to je 
določeno mesto na sprednji ali zadnji strani hlačnice hokejskih hlač. 
- Igralci ne nastopajo, če nimajo ustrezne klubske promocijske opreme. 



- Skrbimo za opremo kluba in opremo vsakega posameznega igralca. 
- Po svojih močeh sodelujemo kot prostovoljci pri delu kluba. 
- Šoloobvezni in študirajoči člani kluba redno opravljajo svoje šolske in študije obveznosti 
kar klub prepoznava in primerno objavlja na svoji spletni strani. 
- Vedno upoštevamo navodila Hokejske zveze Slovenije in pri igri uporabljamo predpisano 
zaščitno opremo.  
- V skladu z nacionalnimi navodili ravnamo samozaščitno in ščitimo zdravje in varnost ljudi 
okoli sebe.  
 

5.člen 
DICIPLINA 
Hujši disciplinski prekrški igralcev so nasilje v garderobi, v času treninga, tekme ali na poti 
ter poškodbe inventarja in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih opojnih in dopinških 
substanc. Slednje velja tudi za tehnične vodje, trenerje, člane kluba in funkcionarje. 
 
Najmilejši ukrep je ustni opomin, ki se kasneje zavede tudi v pisni obliki in povrnitev 
nastale škode. Ob ponovitvi prekrška trener o prekršku obvesti upravo, ki lahko izreče 
začasni ukrep odstranitve igralca iz garderobe za določeno časovno obdobje. 
 
To ne velja za tehnične vodje, trenerje, člane kluba in funkcionarje, ki se jih ob zaznavi 
nespoštovanja načel iz 5. člena predlaga v nadaljnji disciplinski postopek predlaga 
neposredno disciplinski komisiji v ustrezni pisni obrazložitvi z morebitnimi dokazili in 
izjavami prič. 
 

Igralci so dolžni nastopati za moštvo HK Olimpija na vseh tekmovanjih v Sloveniji in tujini, 
za katera jih prijavi trener. V primeru bolezni, poškodbe se igralec izkaže z zdravstvenim 
potrdilom. Nespoštovanje tega pravila brez opravičljivega razloga je disciplinski prekršek. 

 

Igralec lahko nastopi za drug klub v Sloveniji ali tujini le ob posebnem dovoljenju 
pristojnega trenerja. Vsi igralci, ki so vpoklicani za nastopanje za državno reprezentanco, 
se vpoklicu odzovejo. Nespoštovanje tega pravila brez opravičljivega razloga je disciplinski 
prekršek. 

 
6. člen 

Vsakdo, ki ga zadeva pravilnik in je naveden v 1. členu pravilnika, lahko poda pobudo 
upravnemu odboru za začetek disciplinskega postopka. Vlogo utemelji z dokazili ali izjavo 
in izjavami priče ali prič. Upravni odbor odloča kot prvostopenjski organ in lahko 
samostojno razsodi. 
 
Pritožba na razsodbo upravnega odbora je mogoča na disciplinsko komisijo, ki odločitve 
upravnega odbora ne more spremeniti brez novih dejstev in dokazil. Zadnja pritožbena 
stopnja je skupščina kluba HK Olimpija, ki presodi ali je bil izrečeni ukrep v skladu s 
statutom in pravilnikom in ali niso bila spregledana pomembna dejstva. Odločitev 
skupščine je dokončna. 
 
Najmilejša ukrepa, ki ju lahko izreče prvostopenjski organ sta opomin in začasni ukrep 
odstranitve igralca iz garderobe za določeno časovno obdobje . O ponavljajoči kršitvi 
odloča neposredno disciplinska komisija na pobudo upravnega odbora. Disciplinska 
komisija odloči in kršitelja oddalji iz kluba in klubskega življenja. Pritožba na skupščino 
kluba ne zadrži izvršitve.  
 



Skupščina lahko presodi samo na podlagi novih dejstev in pričevanj, ki niso bila dostopna 
v predhodnem postopku. Odločitev skupščine je dokončna. 
 
Zaključek postopka se lahko javno objavi kot sestavni del skupščinskega poročila. 

 
 
 
       HK Olimpija 
      Miha Butara, predsednik 
 
 
 
v Ljubljani, ____________ 
  



(To bi dali v posebno in prijazno pismo staršem. Morda kak koledarček s temi priporočili. 
To ne sodi v disciplinsko materijo kluba.) 

 
OBNAŠANJA IN PRIPOROČILA ZA STARŠE IGRALCEV V HK OLIMPIJA 
 
- Hokej je ekipni šport!  
spodbujajte prijateljstvo med otroci; napredek soigralcev in kakovostni tekmeci 
pripomorejo k napredku vašega otroka; zmaga je ekipni dosežek in prispevek vsakega 
posameznika je pomemben. 
 
- Podprite trenerje in pustite otrokom trenirati!  
otroci so tisti, ki igrajo; naj se zabavajo in sodelujejo z veseljem; s trenerjem se po potrebi 
dostojno pogovorite o vaših pričakovanjih. 
 
- Spoštujte prostor hokejistov – garderobo!  
kamor imajo dostop samo igralci, tehnični vodje in trenerji; pri hokejski šoli velja pravilo 1 
starš na otroka; pravočasno pripeljite otroka na trening in tekmo.  
 
- Spodbujajte športno igro (in ne nešportno)!  
načela fair play-a ustvarjajo primerno športno okolje za otrokov osebnostni razvoj; 
spoštujte pravila, nasprotnike, sodnike in se primerno odzivajte na njihove odločitve . 
 
- Zlato pravilo komunikacije  
do uradnih oseb se vedite tako, kot bi sami želeli, da se oni vedejo do vas. 
 
- Na tekmah zastopate tudi klub!  
pomagajte nam ustvariti pozitivno vzdušje na tekmovanjih; dobro sodelovanje med starši 
pripomore k dobremu sodelovanju otrok; kričeča navodila s tribune otroka zmedejo in 
motijo; kulturno navijajte in bodite dober vzor otrokom. 
 
- Prekomerno uživanje alkohola ne sodi na športne dogodke otrok!  
vedno je potrebno imeti oblast nad seboj in svojimi ravnanji; s športom se borimo tudi proti 
zasvojenosti z alkoholom in drogami. 
 
- Naj bo otrok ponosen na vas!  
pomagajte otroku razviti pozitiven odnos do vloženega truda in užitka v igri (npr. pred 
tekmo: »Drži se, daj vse od sebe in imej se dobro« po tekmi: »Ali si se imel dobro? Si dal 
vse od sebe in pokazal, kar znaš? Česa si se naučil?«); hokej je lep, a tudi zahteven; 
podprite otroka, ne glede na to kako uspešen je v igri. 
 
- Ne hodite v garderobe! 
- Za nemoteno strokovno delo in izvajanje nalog kluba se v času treningov omejuje prehod 
neslužbenih oseb-staršev in obiskovalcev v garderobi. 
 


