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Disciplinska komisija 

 

 

 

ODLOČBA IGRALCU _______________ 

 

 

Disciplinska komisija Košarkarskega kluba Ajdovščina je dne 28. 11. 2022 s strani trenerjev ekip U20 in 

članske ekipe, Teddyja Delača, ter ekipe U18, Toneta Krumpa, prejela prijavo igralca __________ 

zaradi domnevne kršitve 8. točke 2. člena Disciplinskega pravilnika KK Ajdovščina. Dne 1. 12. 2022 je 

komisija igralcu poslala poziv za pisno obrazložitev njegovega videnja dogodkov v tednu, ko se je 

udeležil šolskega tekmovanja v košarki, medtem ko je bil odsoten z vseh ekipnih in individualnih 

treningov KK Ajdovščina. Po prejemu pisma s strani igralca in hkratni pridobitvi pisne izjave njegovega 

učitelja športne vzgoje je Disciplinska komisija igralca 16. 12. povabila še na razgovor. 

Disciplinska komisija KK Ajdovščina je podrobno preučila vse v postopku pridobljene informacije in 

ugotovila, da je igralec KK Ajdovščina _________ dejansko prekršil pravilo, zapisano v 8. točki 2. člena 

Disciplinskega pravilnika KK Ajdovščina. Ob predložitvi vseh dejstev igralcu se je s tem strinjal tudi on 

sam. Disciplinska komisija je nadalje ugotovila, da je bil prekršek v največji meri posledica igralčevega 

nerazumevanja pomena etičnih kriterijev kluba oziroma razlogov za disciplinska pravila, kar ne izhaja 

iz vrednot, na katerih temelji in deluje KK Ajdovščina, pač pa iz navad in vrednot, ki jih je igralec pridobil 

izven kluba. Zaradi tega je Disciplinska komisija tekom postopka igralcu posredovala pojasnilo 

splošnega pomena discipline, povzetek katerih je ob tej priložnosti prav tako objavljen na klubski 

spletni strani. 

Upoštevaje vlogo igralca __________ v ekipah KK Ajdovščina, njegov s strani trenerjev in dosedanjih 

športnih rezultatov izkazan velik potencial za napredek ter ugotovljene vzroke za kršitev disciplinskih 

pravil, izreka Disciplinska komisija KK Ajdovščina igralcu __________ opomin pred suspenzom, do 

katerega bo prišlo v primeru ponovne kršitve disciplinskih pravil. V skladu z zavezo igralca komisiji med 

postopkom, in v izogib nadaljnjim prekrškom, se bo igralec za svoja neustrezna dejanja tudi javno 

opravičil svojim soigralcem. Anonimizirana odločba bo objavljena na klubski spletni strani. 
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