
 

 

 

Spoštovani starši in mladi hokejist! 
 
Dobrodošli v HK Slavija Junior.  

Veseli nas, da ste se odločili vpisati vašega otroka v HK Slavija Junior. Potrudili se bomo, 
da se boste v našem klubskem okolju dobro počutili in da bo mladi športnik z veseljem 
obiskoval treninge ter v klubu spoznal veliko novih prijateljev. Prav tako naše izkušnje 
kažejo, da otroci z leti treninga pridobijo tudi prepotrebne delovne navade in vrednote, ki 
jim koristijo kasneje v življenju.  

Dovolite, da vam ob tej priložnosti predstavimo naš klub, vizijo, vrednote kluba in nekaj 
osnovnih informacij o načinu dela in življenja v klubu. 

Hokejski klub Slavija Junior je bil ustanovljen 07.05.2008. Je nepridobitna organizacija s 
statusom »športnega društva, ki deluje v javnem interesu«. Vizija Hokejskega kluba Slavija 
Junior je, postati naj prepoznavno športno društvo na področju organiziranega učenja 
hokeja na ledu v Sloveniji ob zagotavljanju najvišje kakovosti treningov svojih članov.  

Poleg skupne želje po napredku pa nas družijo vrednote kot so; zdrav način življenja, 
odličnost in kakovost, zaupanje in odgovornost, zadovoljstvo, znanje in 
izobraževanje, kreativnost in pogum ter sodelovanje in strpnost. 

V HK Slavija Junior poteka delo z mladimi hokejisti pod vodstvom uglednih hokejskih 
strokovnjakov, ki načrtno skrbijo za njihov športni razvoj, ki pa je skrbno prilagojen 
različnim starostnim skupinam.  
 
Naši strokovno usposobljeni trenerji in pomočniki bodo poskrbeli, da se bo vaš otrok v prvih 
mesecih spoznavanja s hokejem na ledu predvsem zabaval in užival ter se hkrati naučil 
osnov drsanja ob druženju  s svojimi vrstniki na ledeni ploskvi. 
 
V HK Slavija Junior so treningi in vadbe razdeljeni po  selekcijah glede na starost. V klubu 
imamo trenutno naslednje selekcije: 
 

- Hokej šola malčki 
- U-6   selekcija igralcev starih šest let in manj 
- U-8  selekcija igralcev starih osem let in manj 
- U-10  selekcija igralcev starih deset let in manj 
- U-12  selekcija igralcev starih dvanajst let in manj 



 

 

- U-13              selekcija igralcev starih trinajst let in manj 
- U-15  selekcija igralcev starih petnajst let in manj 
- U-17  selekcija igralcev starih sedemnajst let in manj 
- U-19  selekcija igralcev starih devetnajst let in manj 

 
Selekcije tekmujejo v okviru državnega prvenstva pod okriljem HZS.  
Za najmlajše selekcije klub organizira prijateljske tekme ter revijske tekme v sklopu 
domačih turnirjev.  
Za selekcije U-8, U-10 in U-12 so pod okriljem HZS organizirani turnirji, katerih točen 
razpored prejmete na pričetku sezone.  
Selekcije U-13, U-15, U-17  in U-19 tekmujejo v DP Slovenije pod okriljem HZS, naši 
selekciji U16 in U-20 pa tekmuje tudi v razširjenem mednarodnem prvenstvu (EBYSL). 
Selekcije klubskih igralcev se vsako leto udeležujejo turnirjev v tujini, saj si prizadevamo 
vsaki selekciji zagotoviti  v vsaki sezoni udeležbo na vsaj enem turnirju v tujini. 
 
Poleg tega HK Slavija Junior organizira že tradicionalno dva mednarodna hokejska turnirja 
za selekciji U-9  in U-11 v Zalogu. Pri pripravi in izvedbi teh dveh turnirjev sodelujejo skupaj 
starši vseh selekcij. 
 
Na začetku hokejske sezone trenerji razporedijo igralce v selekcije upoštevajoč njihovo 
starost ter  sposobnosti,  med samo sezono pa jih lahko po lastni presoji tudi prerazporedijo 
oz. premestijo  v višje ali nižje selekcije. 
O razporeditvi vašega otroka vas obvesti klub na pričetku hokejske sezone oz. ob vpisu 
med samo sezono. Prav tako vas klub seznani z odgovornim trenerjem vaše selekcije ter 
tehničnim vodjem, ki vam bo v pomoč pri vseh vaših vprašanjih in je vezni člen med 
trenerjem in starši. Vse podatke o trenerjih, tehničnih vodjih vaše selekcije (e-mail, št. 
telefona) lahko najdete tudi na spletni strani kluba  www.hk-slavijajr.si/selekcije.html. 
 
Vsak četrtek v tekočem tednu se lahko na internetni strani www.hk-slavijajr.si/urnik.html 
seznanite s programom vadbe v prihodnjem tednu. V primeru sprememb urnika je le ta 
označena na internetni strani. Prosimo vas, da se držite urnikov in pri tem upoštevate 
potrebni čas za pripravo na trening (predvsem to velja za najmlajše, ki potrebujejo vašo 
pomoč, da si namestijo vso potrebno opremo). 
 
Veseli smo vašega prihoda v HK Slavija Junior in potrudili se bomo, da bo vaš otrok z 
veseljem obiskoval klubske aktivnosti in sledil vrednotam, ki jih zaposleni in odgovorni v 
klubu spodbujamo. 
 
Dobrodošli v našo športno družino! 
 
 
 
Predsednik kluba 
Samo Marc 
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