
UO HK Olimpija je na svoji 9. dopisni. seji UO dne  16. septembra 2020 v skladu z  22. členom 

Statuta Hokejskega kluba Olimpija 

 

SPREJEL 

 

PRAVILNIK O ČLANARINI IN VADNINI HK OLIMPIJA 

 

 

1.člen 

S tem pravilnikom so podrobneje določeni postopki in področja ravnanja HK Olimpija na področju 

članstva, plačevanja članarine in obračunavanja ter plačevanja vadnine.  

 

2.člen 

Za razlago in pravilno uporabo določb tega pravilnika je pristojen upravni odbor (UO) HK 

Olimpija.  

 

3.člen 

Določila pravilnika veljajo do preklica.  

 

4.člen 

Članarina je obvezna in enotna za vsakega člana društva. Letna članarina znaša 20,00 evrov in 

za mlajše od 15 let 10,00 evrov. Velja za obdobje od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta. 

Član kluba lahko postane vsak, ki sprejema določila Statuta HKO s pogoji za sprejem, se ravna v 

skladu z njimi in izpolni pristopno izjavo ter plača članarino.  

 

UO HK Olimpija potrjuje članstvo na rednih sejah UO, klubska pisarna pa vodi knjigo članov.  

 

Vlogo za članstvo  lahko UO HK Olimpija zavrne, če oceni neprimernost kandidata, ker v 

preteklosti ni deloval v dobro kluba ali varoval njegovo dobro ime oziroma njegova dejanja 

izkazujejo, da ni deloval v dobro kluba. UO HK Olimpija lahko kandidaturo za člana zavrne tudi v 

primeru, ko je bil kandidat  vpleten v incident v klubskem delovanju ali ga je že obravnavala 

disciplinska komisija kluba. UO HK Olimpija lahko kandidaturo za člana zavrne tudi v primeru, da 

je bil kandidat vodilni član drugega športnega kluba v zadnjih desetih letih in je športni klub zaradi 

neprimernega vodenja končal v stečajnem postopku.  

 

5.člen 

Plačilo vadnine je obvezno za vse, ki želijo trenirati po programu društva HK Olimpija. Vadnina za 

otroka se plačuje do rednega igranja za člansko moštvo. V nadaljevanju se uporablja izraz igralec za 

vse vadeče v klubu HK Olimpija. 

Višina letne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni 

znesek razdeljen na 12 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov, zato je vadnina 

enaka skozi celotno leto, ne glede na intenzivnost vadbe v določenem časovnem obdobju. Če 

igralec nastopi z vadbo po petnajstem (15) dnevu v mesecu se mu za prvi mesec obračuna polovična 

vadnina. 

 

Letna vadnina na sezono znaša 900,00 evrov za prvega otroka in 450,00 evrov za drugega in se 

plača v 12 obrokih ter je enaka za vse  igralce, vključene v vadbo. 

  

V primeru odsotnosti igralca na treningu, daljšem od 14 dni zaradi bolezni ali poškodbe, kar se 

dokazuje z zdravniškim potrdilom, se vadnina ne plačuje za obdobje upravičene odsotnosti.  

V primeru poškodbe pri nastopanju za drug klub ali organizirane vadbe v drugem klubu, opravičila 

plačila dela vadnine ni mogoče uveljavljati.  



Zaradi slabega finančnega položaja družine, na podlagi ustreznih priloženih dokumentov CSD, 

lahko upravni odbor le izjemoma posameznika delno ali v celoti opraviči plačila vadnine. Starši 

lahko po dogovoru z upravnim odborom za zmanjšanje vadnine opravljajo prostovoljna delo v 

klubu, toda največ do 50% zmanjšanja vadnine.  

Igralcem, ki na treninge oz. tekme prihajajo iz kraja, ki je oddaljen več kot 50 km od Ljubljane, se 

prizna 30% popust pri plačilu vadnine. 

Otroci tehničnega vodje moštva plačujejo polovični znesek vadnine.  

Otroci aktivnega trenerja in trenerja, ki je prisoten na več kot 50% treningov selekcije in tekem, so 

oproščeni vadnine.  

 

Tehnični vodja v dogovoru z odgovornim trenerjem selekcije pomaga pri organiziranju treningov, 

tekem in športnih prireditev, ki se jih selekcija udeležuje. Tehnični vodja ekipe na treningih in 

tekmovanjih ukrepa skladno z navodili trenerja in ob odsotnosti trenerja prevzame njegova 

pooblastila in odgovornost. Tehnični vodja skrbi za red in disciplino v garderobi, ob ledu, na 

tekmovalni klopi in na avtobusu v primeru organiziranega prevoza na trening ali tekmovanje. 

Skrbi za izposojo in nameščanju hokejske opreme.  

 

6.člen 

Vsi igralci so se dolžni udeleževati domačih tekem, gostovanj in turnirjev v organizaciji kluba v 

klubskih oblačilih.  

Klub ponudi igralcem nakup klubskih oblačil pred sezono. Igralci se brez klubskih oblačil ne 

morejo udeležiti tekmovanja. 

 

7.člen 

Igralec je dolžan poravnati vadnino tudi v primeru, ko se po koncu sezone izpiše in na začetku nove 

sezone na ledu ponovno vpiše ter tudi kadar ne obiskuje treningov v poletnem delu. 

  

V primeru neplačila letne vadnine ali članarine za sezono, mu društvo izreče opomin z rokom za 

poravnavo obveznosti. V kolikor član društva obveznosti ne poravna do roka v opominu bo podan 

predlog disciplinski komisiji za prekinitev članstva. V kolikor članu opomina ni mogoče vročiti po 

pošti, se opomin objavi na internetni strani kluba in se šteje, da je član z opominom seznanjen, ko 

poteče osem dni  od objave na internetni strani. Disciplinska komisija začne postopek izpisa iz 

članstva v društvu HK Olimpija. 

 

 

 

 

       HK Olimpija 

      Miha Butara, predsednik 

 

 

 

Ljubljana, _____________ 


