HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
1000 LJUBLJANA
Slovenija

ZAPISNIK 25. REDNEGA ZASEDANJA
VOLILNE SKUPŠČINE HZS
25. zasedanje Skupščine HZS je potekalo 19. oktobra 2010 v prostorih hotela Astoria
na Bledu, in sicer od 16.00 do 18.00 ure.
Ad. 1) in Ad. 2)
G. Ernest Aljančič v otvoritvenem nagovoru pozdravi vse prisotne na zasedanju in poda
predlog za izvolitev delovnega predsedstva, volilne in verifikacijske komisije,
overovatelja zapisnika in zapisnikarja.
V delovno predsedstvo so predlagani:
- g. Marko Schulz - delovni predsednik
- g. Janko Popovič - član
- g. Srdan Kuret - član
Za volilno in verifikacijsko komisijo sta predlagana:
- g. Boris Čeh
- g. Janez Potočnik
Za overovatelja zapisnika sta predlagana:
- g. Marjan Trilar
- g. Slavko Kanalec
Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko
Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine in gospod Marko Schulz se zahvali
za zaupanje in prevzame vodenje skupščine.
G. Schulz predlaga v potrditev naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
- vodenje skupščine
- člana predsedstva
- verifikacijska komisija
- overovatelj zapisnika
- zapisnikar
3. Sprejem zapisnika 24. rednega zasedanja skupščine HZS
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4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo predsedujočega o delu HZS v času njegovega mandatnega obdobja
6. Potrditev finančnega in revizijskega poročila za leto 2009
7. Poročilo skupine za izvedbo sanacijskega programa
8. Poročila:
a.) poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2009/10
- direktorat
- reprezentance
- izvedba tekmovanj DP
b.) poročilo Nadzornega odbora
9. Popravek 31. člena statuta HZS – uskladitev z Zakonom o športu
10. Volitve in imenovanja:
- imenovanje predsednika HZS
- potrditev članov predsedstva HZS
- volitve: potrditev članov organov HZS
11. Program dela v prihodnosti
12. Potrditev programa reprezentanc
13. Potrditev proračuna za sezono 2010-2011
14. Razno
Sklep št. 1/25:
Delegati so soglasno izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo, volilno in
verifikacijsko komisijo, overovatelja zapisnika in zapisnikarja 25. zasedanja
Skupščine HZS in potrdili predlagani dnevni red.
Ad. 3)
Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 24. rednega
zasedanja skupščine HZS, pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od
prisotnih nima pripomb je Zapisnik soglasno sprejet.
Sklep št. 2/25:
Delegati so soglasno potrdili Zapisnik 24. rednega zasedanja skupščine HZS, ki je
potekalo 23.03.2009.
Ad. 4)
Predsedujoči prosi verifikacijsko komisijo da poda poročilo o prisotnosti.
Člana verifikacijske komisije sta na osnovi pooblastil klubov ugotovila, da je bilo od 31
vabljenih delegatov na zasedanju Skupščine prisotnih 25 delegatov, ter da je s tem
doseţena sklepčnost in, da lahko zato Skupščina veljavno odloča.
Prisotni delegati na zasedanju Skupščine:
HDD Olimpija 2/2:

Matjaţ Sekelj , Marjan Trilar

HK Olimpija 2/3:

Matej Sitar, Marko Fišer

HK Acroni Jesenice 1/2:

Slavko Kanalec
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HD Mladi Jesenice 2/3:

Branko Bremec, Leopold Bizalj

HDK Maribor 2/3:

Boris Čeh, Tomaţ Satler

HDD Bled 2/2:

Rudi Hiti, Marko Klofutar

HKMK Bled 3/3:

Robert Konc, Rok Pančur, Nermin Mahmutovič

HK Triglav Kranj 3/3:

Jure Ahačič, Janez Kompare, Robert Potočnik

HK Slavija 2/2:

Zdravko Bobnarič, Joţe Javornik

HK Slavija Junior 1/1:

Marjan Novak

Hk Celje 2/2:

Saša Jeram, Rok Rojšek

In-Line hokejska zveza 1/1: Bernard Urbanija
DSSHL 1/1:

Viktor Trilar

Trim hokej klub 1/1:

Miloš Sluga

Ostali prisotni:
- g. Matjaţ Skube - predsednik NO, g. Janez Potočnik - član NO
- g. Matjaţ Ţargi – v.d. direktor HZS
- ga. Špela Predan - tiskovna predstavnica HZS
- predstavniki medijev
Sklep št. 3/25:
Delegati so soglasno sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je
25. zasedanje skupščine sklepčno.
Ad. 5)
G. Aljančič, predsedujoči HZS je podal poročilo o delu HZS v času njegovega
mandatnega obdobja. Ocenil ga je kot zelo uspešnega tako iz vidika športnih doseţkov
kot tudi z vidika finančne sanacije, ki sicer še poteka, vendar se dolg HZS konstantno
zmanjšuje, pri tem pa se izvaja tudi ves načrtovani program dela. Navkljub finančnim
teţavam je HZS uspelo izpeljati Svetovno prvenstvo Div I aprila letos v Ljubljani, kjer je
naša reprezentanca osvojila prvo mesto in se tako ponovno uvrstila v elitno divizijo.
Ravno tako sta bili uspešni reprezentanci U-20 in U-18, prva je na Svetovnem prvenstvu
v Franciji dosegla 3. mesto, reprezentanca U-18 pa v Ukrajini osvojila 1. mesto. Veliko
dela je bilo opravljeno tudi z mlajšimi selekcijami.
V nadaljevanju g. Aljančič pove, da je HZS v vseh njegovih mandatih, ki jih je skupaj za
12 let, doţivela tako vzpone kot padce. Da so reprezentance dokazale, da skupaj lahko
doseţemo enkratne uspehe in, da je ponosen nanje. Pove, da se bosta v letošnji sezoni
doma odvijali kar dve svetovni prvenstvi: mladinci do 20 let na Bledu in mladinci do 18
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let v Mariboru bodo naskakovali zlato medaljo in uvrstitev v elito – prvič v zgodovini,
člani pa se bodo na Slovaškem borili z najboljšimi na svetu.
G. Aljančič pove, da je prepričan, da svoje mesto prepušča v dobre roke in, da sanacija
s katero se je pričelo pred dvemi leti izpeljana do take stopnje, da njegov naslednik ne
bo imel hujših teţav. Pove, da s tem, ko odhaja z mesta predsednika HZS ne odhaja iz
hokeja, še vedno bo prisoten kot svetovalec in naveza z IIHF, njegova ţelja pa ostaja
tudi delo z mladimi kategorijami. V zaključku se je g. Aljančič zahvalil vsem, ki so
prispevali k uspehom naših risov: igralcem, trenerjem, klubom in vsem športnim
delavcem, brez katerih takih uspehov ne bi dosegli.
Sklep št. 4/25:
Delegati so soglasno sprejeli poročilo predsedujočega o delu HZS v času
njegovega mandatnega obdobja.
Ad. 6)
G. Schulz pove, da je g. Kamilo Lekše, ki bi moral na skupščini podati finančno in
revizijsko poročilo za leto 2009 odsoten, vendar so delegati tako Letno poročilo HZS za
leto 2009 kot Revizijsko poročilo za leto 2009 revizijske druţbe Refiko d.o.o. prejeli v
gradivu, obe poročili je na svoji seji dne 4.10.2010 ţe potrdilo predsedstvo HZS, zato
pozove na pripombe oziroma potrditev poročila.
Sklep št. 5/25:
Delegati so soglasno potrdili finančno in revizijsko poročilo HZS za leto 2009.
Ad. 7)
Zaradi odsotnosti g. Lekšeta, je delegate o poteku sanacije seznanil vodja sanacijske
skupine g. Schulz. Tekoče poslovanje HZS je pozitivno, preostali dolg HZS pa se
ocenjuje na ca. 700.000 EUR in ca. 250.000 EUR tekočih obveznosti. Pove, da je bil
dolg do finančnih institucij v vrednosti ca. 300.000 EUR reprogramiran za dobo enega
do treh let, da pa je sanacija stabilna in poteka po načrtih.
Predsedujoči pozove na morebitne pripombe oziroma potrditev poročila. Ker pripomb ni
je poročilo sanacijske skupine soglasno potrjeno.
Sklep št. 6/25:
Delegati so soglasno potrdili poročilo skupine za izvedbo sanacijskega programa.
Ad. 8)
Poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2009/10 podata g. Matjaţ Ţargi in g.
Bogdan Jakopič. G. Ţargi pove, da delo v direktoratu zaradi novih dveh sodelavcev in
izboljšanih odnosov z ostalimi športnimi delavci poteka veliko bolj tekoče. Pove, da so
vse tri reprezentance, ki so v pretekli sezoni nastopale na tekmovanjih pod okriljem
mednarodne hokejske zveze IIHF dosegle izjemne rezultate. Izjema je reprezentanca
članic, ki v pretekli sezoni ni imela tekmovanja. Poročilo o izvedbi tekmovanj drţavnih
prvenstev v kratkem poda g. Bogdan Jakopič, kot predstavnik Slohokej d.o.o., ki ima tudi
še za sezono 2010/2011 koncesijo za izvedbo tekmovanj DP.
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Sklep št. 7/25:
Delegati so soglasno potrdili poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni
2009/10.
Poročilo Nadzornega odbora poda g. Matjaţ Skube. Pove, da je bilo njihovo delo v
začetku mandata leta 2007 obarvano predvsem s preteklostjo in podedovanimi
problemi. V času njihovega mandata so se sestali 9 krat in v tem času nekajkrat
opozorili na nepravilnosti, ugotavljali pa tudi pravilnost porabe sredstev Ministrstva za
šolstvo in šport. Pove, da je bilo v prvem delu njihovega mandata kar nekaj
problematike, kasneje, po izvolitvi predsedstva v sedanji sestavi pa niso prejeli nobene
resne pripombe ali pobude k posredovanju.
Posebej pozdravi prizadevanja in
obvladovanje sanacije dolga in predlaga skupščini, da sprejme poročilo nadzornega
odbora za preteklo mandatno obdobje v predlagani obliki in vsebini.
Sklep št. 8/25:
Delegati so soglasno potrdili poročilo Nadzornega odbora HZS.
Ad. 9)
G. Schulz pove, da je Upravna enota zavrnila 31. člen Statuta HZS, saj po Zakonu o
športu sponzorji ne morejo biti v sestavi predsedstva. Zato predlaga, da se del besedila,
ki se nanaša na sponzorje izbriše iz 31. člena, ostalo besedilo pa ostane
nespremenjeno. Na ta način bo 31. člen usklajen z Zakonom o športu,
G. Schulz pove, da je omenjeno spremembo ţe potrdilo predsedstvo na svoji seji
4.10.2010 in prosi delegate za potrditev spremembe, tako da se 31. člen v celoti glasi:
»Predsedstvo šteje najmanj 5 in največ 9 članov. Predsedstvo vodi predsednik HZS, ki
je izvoljen s strani skupščine HZS.
Predsedstvo je sestavljeno iz članov, ki jih izvoli skupščina na predlog predsednika HZS.
Kot člani predsedstva se imenujejo naslednji predstavniki:



trije predstavniki aktivnih klubom članov HZS
predstavnik stroke (strokovnega sveta)

Glasovalno pravico in članstvo v predsedstvu imajo tudi častni predsedniki HZS.
V kolikor pade članstvo predsedstva pod najmanjše število petih članov, lahko
predsedstvo sprejema le nujne sklepe za delovanje zveze.
Mandat članov predsedstva je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani. Mandat
člana predsedstva lahko preneha z enostransko izjavo volje člana, ki stopi v veljavo z
dnem potrditve na seji predsedstva.«
Delegati soglasno potrdijo spremembo 31. člena Statuta HZS.
Sklep št. 9/25:
Delegati so soglasno potrdili spremembo 31. člena Statuta HZS.
Ad. 10)
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Predsedujoči pove, da je pet klubov predlagalo za novega predsednika HZS g. Matjaţa
Rakovca in predlaga, da delegati z glasovanjem potrdijo njegovo izvolitev. Delegati
soglasno potrdijo izvolitev g. Matjaţa Rakovca za novega predsednika HZS.
Sklep št. 10/25:
Delegati so soglasno potrdili g. Matjaža Rakovca za predsednika HZS.
Novi predsednik se zahvali za zaupanje ob izvolitvi in predlaga skupščini člane novega
predsedstva HZS.
Sklep št. 11/25:
Delegati so soglasno potrdili predlog g. Matjaža Rakovca za predsedstvo HZS v
sestavi:
g. Matjaž Rakovec, predsednik
g. Slavko Kanalec, podpredsednik
g. Marko Pogačnik
g. Andrej Verlič
g. Dejan Kontrec
g. Peter Svetina
Predsedujoči seznani prisotne z načinom volitev članov organov HZS: Nadzornega
odbora in disciplinske komisije. HZS je prejela 6 predlogov za kandidate v Nadzorni
odbor in 4 predloge za kandidate za disciplinsko komisijo. Člani skupščine z glasovalno
pravico naj na glasovnicah obkroţijo po tri kandidate, na volitvah pa se jih zatem potrdi.
Volilna komisija je po štetju glasov ugotovila, da so za Nadzorni odbor največ glasov
dobili kandidati: g. Ernest Aljančič, g. Janez Potočnik in g. Branko Jeršin. Za disciplinsko
komisijo so največ glasov prejeli kandidati: Damjan Reţek, Gorazd Hiti in Igor
Angelovski.
Prisotni delegati soglasno potrdijo kandidate za Nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.
Predsedujoči ugotavlja, da so bili kandidati izvoljeni in jih pozove, da na svoji prvi seji
izvolijo predsednika.
Sklep št. 12/25:
Delegati so soglasno potrdili kandidate za Nadzorni odbor:
g. Ernest Aljančič
g. Janez Potočnik
g. Branko Jeršin
Sklep št. 13/25:
Delegati so soglasno potrdili kandidate za disciplinsko komisijo:
g. Damjan Režek
g. Gorazd Hiti
g. Igor Angelovski
Ad. 11)
G. Rakovec predstavi program dela HZS v prihodnosti. Uvodoma pove, da podpira
politiko prenašanja dolga, saj se zveza ne sme izčrpati zaradi starih dolgov in mora
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izpeljati vse zastavljene programe slovenskega hokeja. Teţil bo k temu, da se v bodoče
vodenje zveze oziroma sama organizacija loči od drugih stvari – posebno mesto bo šlo
trenerski in sodniški organizaciji, poseben poudarek bo na razvoju klubskega športa. S
svojo vlogo bo skušal prispevati k organizaciji turnirjev, morda tudi k izgradnji kakega
novega športnega objekta, predvsem pa se vidi kot povezovalec zgodbe, ki bo hokeju
dala mesto, ki si ga zasluţi.
Pove, da bo delo predsedstva usmerjeno v zadrţanje načrtovanega programa s
posebnim poudarkom na ţenskem in klubskemu hokeju. Pričakuje odgovorno delo
predsedstva in finančno stabilizacijo, delo z igralci bo prepuščeno stroki in nima
zadrţkov in pripomb na program, ki ga je HZS pripravila do leta 2014.
Sklep št. 14/25:
Delegati so soglasno potrdili program dela HZS v prihodnosti.
Ad. 12)
G. Ţargi predstavi program reprezentanc za sezono 2010/2011.
Glavni cilj moške članske reprezentance je nastop na SP v Bratislavi in uvrstitev v drugi
krog tekmovanja, najmanj pa obstoj med 16 najboljšimi reprezentancami aprila in maja
2011. Dogovorjena je udeleţba reprezentance na dveh turnirjih EIHC in sicer v mesecu
novembru EIHC v Belorusiji z udeleţbo reprezentanc Danske, Norveške in Belorusije in
decembra na turnirju v Sloveniji v sklopu tekmovanja EIHC z udeleţbo reprezentanc
Avstrije, Norveške in Madţarske. V aprilu 2011 bodo potekale 12-dnevne priprave v
okviru katerih bo reprezentanca odigrala dve pripravljalni tekmi v Franciji in eno z
Avstrijo v Sloveniji.
Cilj ţenske članske reprezentance je zmaga na Svetovnem prvenstvu za ţenske divizija
III, ki bo februarja 2011 v Avstraliji in s tem povratek v Divizijo II. Na prvenstvu bodo
nastopile reprezentance Belgije, Nizozemske, Madţarske, Hrvaške, Avstralije in
Slovenije. V avgustu so bile igralke na 6-dnevnih pripravah na Češkem, novembra bodo
imele tri dnevne priprave v Mariboru. V decembru bodo imele 3-dnevne priprave v
Sloveniji (Maribor) in odigrale dve prijateljski tekmi z reprezentancama Hrvaške in
Avstrije. V februarju bodo po 3-dnevnih pripravah odpotovale v Newcastle (Avstralija) na
Svetovno prvenstvo Div. III.
Glavni cilj priprav reprezentance U20 je nastop na Svetovnem prvenstvu, Divizija I,
skupina B, ki bo decembra 2010 na Bledu. V skupini bodo nastopile reprezentance
Avstrije, Danske, Kazahstana, Hrvaške, Litve in Slovenije. Cilj ekipe je uvrstitev med
prve tri. Meseca novembra se bo reprezentanca U20 udeleţila turnirja v Franciji ter
opravila tri treninge. Zaključne priprave pred SP se bodo najverjetneje izvedle na Bledu,
v času le-teh pa se bo poskušalo organizirati še dve pripravljalni tekmi z ekipami U20.
Glavni cilj reprezentance U18 je nastop na Svetovnem prvenstvu Divizija I B v Mariboru
aprila 2011 in uvrstitev med prve tri reprezentance. Na SP v Mariboru bodo nastopile
reprezentance Belorusije, Danske, Poljske, Francije, Koreje in Slovenije.
Program skupnih priprav predvideva štiri zbore in udeleţbo na Mednarodnem turnirju v
Sloveniji. Prvi zbor bo novembra v Franciji, na njemu bo reprezentanca odigrala tri
tekme s Francijo. Drugi zbor bo v februarju 2011 in sicer 3-dnevne priprave na Bledu in
turnir na Madţarskem na katerem bodo odigrali tri tekme z reprezentancami Francije,
Ukrajine in Madţarske. Zatem se bo reprezentanca zbrala na končnih 5-dnevnih
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pripravah aprila 2011 v Mariboru in potem nastopila na Svetovnem prvenstvu divizije I
skupina B.
Glavni cilj hokejske študentske reprezentance je nastop na Univerzijadi v Erzurumu,
seznanitev s pogoji in načinom tekmovanja, ter priprava na nastop leta 2013 v Mariboru
v Sloveniji. Vrhunec sezone reprezentance U23 predstavlja nastop na Univerzijadi v
Erzurumu v Turčiji, v času od 22.1.2011 do 7.2.2011. Razpored tekem bo določen na
sestanku med organizatorji in SUSA v decembru 2010. Cilj naše ekipe je uvrstitev med
prve tri reprezentance.
Sklep št. 15/25:
Delegati so soglasno potrdili program reprezentanc za sezono 2010/2011.
Ad. 13)
Predsedujoči pove, da so delegati proračun prejeli v gradivu in pozove na pripombe
oziroma potrditev. Prisotni soglasno potrdijo predlagani proračun.
Sklep št. 16/25:
Delegati so soglasno potrdili proračun za sezono 2010/2011.
Ad. 14)
Pod točko razno za besedo prosi g. Miloš Sluga, predstavnik Trim hokej kluba in pove,
da je na prejšnji skupščini podal vlogo za izstop njihovega kluba iz HZS, vendar pa še
do danes ni prejel odgovora. Pove, da ţeli preklicati vlogo za izstop in, da ţeli Trim hokej
klub ostati član HZS. Nadaljnje opozori na spletno stran Hokejske zveze, ki ţe dalj časa
ni aţurirana, na kar mu novo predsedstvo zagotovi, da bo v kratkem tudi to urejeno.
Ker je bil dnevni red 25. volilne skupščine HZS s tem izčrpan in ni bilo nobenih drugih
predlogov predsedujoči zaključi zasedanje .

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Slavko Kanalec

Overovatelj zapisnika: Marjan Trilar
Predsednik Skupščine: Marko Schulz

Ljubljana, 21. oktober 2010
Zapisnik 25. zasedanja Skupščine HZS

8

