HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
1000 LJUBLJANA
Slovenija

ZAPISNIK 26. REDNEGA ZASEDANJA
SKUPŠČINE HZS
26. zasedanje Skupščine HZS je potekalo 22. junija 2011 v prostorih M-hotela na
Derčevi 4 v Ljubljani, in sicer od 18.00 do 21.15 ure.
Ad. 1) in Ad. 2)
G. Matjaţ Rakovec v otvoritvenem nagovoru pozdravi vse prisotne na zasedanju, na
kratko predstavi aktivnosti HZS v času od svojega imenovanja, omeni uspešno
zaključeno svetovno prvenstvo v Bratislavi in dobljeni kandidaturi HZS za organizacijo
dveh svetovnih prvenstev v letu 2012. Zatem poda predlog za izvolitev delovnega
predsedstva, volilne in verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja.
V delovno predsedstvo so predlagani:
- g. Matjaţ Rakovec - delovni predsednik
- g. Slavko Kanalec - član
- g. Peter Svetina - član
Za volilno in verifikacijsko komisijo so predlagani:
- g. Damjan Reţek
- g. Robert Verlič
- g. Jurij Ahačič
Za overovatelja zapisnika sta predlagana:
- g. Branko Jeršin
- ga. Špela Predan
Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko
Na predlog ugovarja delegat HDD Bled g. Marko Schulz in predlaga, da se v delovno
predsedstvo izvoli Marka Schulza kot delovnega predsednika in kot člana go. Anjo
Jeršin Grilc in g. Slavka Kanalca.
Oba predloga, tako g. Rakovca kot g. Schulza se da na glasovanje. Delegati glasujejo s
13 glasovi za potrditev g. Rakovca in 8 glasovi za potrditev g. Schulza kot delovnega
predsednika skupščine. Kot člana delovnega predsedstva delegati glasujejo z 19 glasovi
za člana g. Svetino in g. Kanalca in z 0 glasovi za go. Jeršin Grilc in g. Kanalca.
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Za volilno in verifikacijsko komisijo v sestavi g. Reţek, g. Verlič in g. Ahačič glasuje ZA
19 delegatov, za overovatelja zapisnika g. Jeršina in go. Predan glasuje ZA 21
delegatov in za zapisnikarico go. Slejko glasuje ZA 26 delegatov.
Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine in gospod Rakovec se zahvali za
zaupanje in prevzame vodenje skupščine.
G. Rakovec 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 26. volilne skupščine HZS
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo predsedujočega o delu HZS v času njegovega mandatnega obdobja
6. Poročila:
a.) poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2009/10
- disciplinska komisija
- generalni sekretar HZS
- športni direktor HZS
- tekmovalna komisija
b.) poročilo Nadzornega odbora
c.) poročilo Slohokej d.o.o.
d.) poročilo DSSHL
e.) poročilo o nastopu slovenskih hokejskih reprezentanc v sezoni 20102011
7. Volitve in imenovanja:
- imenovanje podpredsednika HZS
8. Predstavitev programa dela HZS za sezono 2011-2012 in potrditev
programa reprezentanc
9. Potrditev višine članarine za sezono 2011/2012
10. Potrditev letnega poročila in zaključnega računa za leto 2010
11. Potrditev finančnega načrta za leto 2011
G. Kontrec predlaga, da se v skladu s sklepom 361/80/11, 80. seje predsedstva HZS
dodatno pod točko 12. dnevnega reda skupščine uvrsti glasovanje o zaupnici
predsedniku HZS g. Rakovcu.
G. Sodrţnik predlaga, da se k točki 5 dnevnega reda doda obravnava aktov HZS. G.
Rakovec pove, da za tako pomembne odločitve prisotni delegati nimajo pripravljenega
gradiva in, da je predsedstvo na svoji zadnji seji sklenilo, da v avgustu oz. septembru
2011 skliče skupščina na kateri se bodo obravnavali vsi akti HZS. G. Sodrţnik ne
ugovarja, če skupščina sprejme sklep, da bo predsedstvo HZS v avgustu oz. septembru
2011 sklicalo novo skupščino HZS kjer bodo obravnavani vsi akti in statut HZS. Predlog
sklepa je sprejet s 25 glasovi ZA in 1 vzdrţanim.
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Dnevni red, vključno z dodatno, 12. točko - glasovanjem o zaupnici predsedniku HZS, je
sprejet z 22 glasovi ZA in 4 vzdrţanimi.

Sklep št. 1/26:
Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje
skupščine so potrdili g. Rakovca s 13 glasovi, za člana delovnega predsedstva g.
Kanalca in g. Svetino z 19 glasovi, za volilno in verifikacijsko komisijo g. Režka, g.
Verliča in g. Ahačiča z 19 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Jeršina in go.
Predan z 21 glasovi in go. Slejko 26 glasovi za zapisnikarja 25. zasedanja
Skupščine HZS.
Sklep št. 2/26:
Delegati so potrdili predlagani dnevni red in potrdili, da se pod 12. točko
dnevnega reda doda glasovanje o zaupnici predsedniku HZS, g. Matjažu Rakovcu.
Sklep št. 3/26:
Delegati so s 25 glasovi ZA in 1 vzdržanim potrdili, da gre v zapisnik skupščine
sklep, da se v avgustu oz. septembru 2011 skliče skupščina HZS na kateri se bo
obravnavalo vse akte in statut HZS.
Ad. 3)
Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 25. volilne
skupščine HZS, pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima
pripomb je Zapisnik soglasno sprejet.
Sklep št. 4/26:
Delegati so soglasno potrdili Zapisnik 25. volilne skupščine HZS, ki je potekala
19.10.2010.
Ad. 4)
Predsedujoči prosi verifikacijsko komisijo da poda poročilo o prisotnosti.
Člana verifikacijske komisije sta na osnovi pooblastil klubov ugotovila, da je bilo od 29
vabljenih delegatov na zasedanju Skupščine prisotnih 26 delegatov, ter da je s tem
doseţena sklepčnost in, da lahko zato Skupščina veljavno odloča.
Prisotni delegati na zasedanju Skupščine:
HDD Olimpija 2/2:

Damjan Reţek, Robert Verlič

HK Olimpija 3/3:

Matej Sitar, Janez Sodrţnik, Simon Sojer

HK Acroni Jesenice 1/2:

Slavko Kanalec
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HD Mladi Jesenice 3/3:

Branko Noč, Branko Jeršin, Anja Jeršin Grilc

HDK Maribor 3/3:

Andrej Verlič, Miha Budimlič, Tomaţ Satler

HDD Bled 2/2:

Marko Klofutar, Marko Schulz

HKMK Bled 3/3:

Valerij Šahraj, Andrej Avsenik, Saša Pazlar

HK Triglav Kranj 3/3:

Jurij Ahačič, Mitja Kern, Robert Potočnik

HK Slavija 2/2:

Zdravko Bobnarič, Igor Angelovski

HK Slavija Junior 1/1:

Matjašec

Hk Celje 1/2:

Anton Jazbec

In-Line hokejska zveza 0/1:
DSSHL 1/1:

Viktor Trilar

Trim hokej klub 1/1:

Miloš Sluga

Ostali prisotni:
- g. Janez Potočnik - predsednik NO
- g. Dejan Kontrec – v.d. generalnega sekretarja in v.d. športnega direktorja HZS
- ga. Špela Predan - tiskovna predstavnica HZS
- predstavniki medijev
Sklep št. 5/26:
Delegati so soglasno sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je
26. zasedanje skupščine sklepčno.
Ad. 5)
G. Rakovec, predsedujoči HZS je podal poročilo o delu HZS v času njegovega
mandatnega obdobja. Ocenil ga je kot uspešnega tako iz vidika športnih doseţkov kot
tudi z vidika finančne sanacije.
Pove, da se je v času njegovega mandata predsedstvo sestalo na šestih rednih in eni
korespondenčni seji, katerih vseh se je predsedstvo udeleţilo v polnem številu in je bilo
vedno sklepčno. Glavna naloga je finančna sanacija, poslovanje HZS je trenutno
finančno zadovoljivo, HZS je uspela poravnati vse sprotne obveznosti, poleg tega pa
tudi veliko starih obveznosti, uspešno se dogovarja z dobavitelji in trenutno nima
nobenih izvršb.
Največji športni dogodek v tem času je bilo Svetovno prvenstvo na Slovaškem, kjer je
slovenska reprezentanca igrala dobro, vendar se ţal ni uspela obdrţati v elitni diviziji.
HZS je kandidirala in tudi uspešno dobila organizacijo dveh svetovnih prvenstev v letu
2012 – tako za moške kot za ţenske.
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Sklep št. 6/26:
Delegati so sprejeli poročilo predsedujočega o delu HZS v času njegovega
mandatnega obdobja z 21 glasovi ZA, 3 glasovi PROTI in 2 vzdržanima.
Ad. 6)
Poročilo disciplinske komisije poda g. Reţek. Pove, da je disciplinska komisija HZS v
tekmovalni sezoni 2010-11 obravnavala le eno prijavo. Omeni pa, da so akti disciplinske
komisije HZS potrebni pregleda in določenih popravkov in prilagoditev, najbolje da v
sklopu jesenske seje skupščine HZS.
Sklep št. 7/26:
Delegati so sprejeli poročilo disciplinske komisije HZS s 25 glasovi ZA in 1
vzdržanim.
Poročilo generalnega sekretarja poda g. Kontrec. Pove, da je na tej funkcije dobre pol
leta in, da je bila njegova prioriteta v tem času odhod slovenske hokejske reprezentance
na SP na Slovaško. Poleg tega pa je bilo njegovo delo usmerjeno k poravnavanju
zaostalih finančnih obveznosti, dogovarjanju z dobavitelji ipd.
G. Sodrţnik pove mnenje, da glede na akte HZS nima generalnega sekretarja in
predlaga uporabo terminologije v skladu z akti. Na to mu predsednik g. Rakovec
odgovori, da je HZS na Upravni enoti overila statut potrjen na 25. skupščini HZS s
terminologijo kot se uporablja na današnji skupščini. G. Sodrţnik komentira, da je bil akt
overjen mimo sklepa skupščine HZS kar naj gre v zapisnik.
Sklep št. 8/26:
Delegati so sprejeli poročilo generalnega sekretarja HZS z 18 glasovi ZA, 5 glasovi
PROTI in 3 vzdržanimi.
Poročilo športnega direktorja HZS poda g. Kontrec, ki pove, da se trenutno funkciji v.d.
generalnega sekretarja in v.d. športnega direktorja prepletata oziroma sta zdruţeni. V
sezoni 2010-11 članski reprezentanci, tako moška kot ţenska nista dosegli svojega cilja,
za razliko od mladinskih reprezentanc U-20 in U-18 za katerima je izredno uspešna
sezona. Glede na to, da bosta obe naslednji svetovni prvenstvi za člane in članice
organizirani v Sloveniji, g. Kontrec računa, da bo domač teren pomagal k uresničitvi
zastavljenih ciljev.
Sklep št. 9/26:
Delegati so sprejeli poročilo športnega direktorja HZS z 19 glasovi ZA, 1 glasom
PROTI in 6 vzdržanimi.
V imenu tekmovalne komisije poročilo poda g. Jakopič. Na vprašanje g. Sluge zakaj
poročilo podaja predstavnik druţbe Slohokej d.o.o., predsednik g. Rakovec razloţi, da je
to v skladu s koncesijsko pogodbo za vodenje in izvedbo drţavnega prvenstva,
sklenjeno med HZS in druţbo Slohokej d.o.o.. G. Jakopič pove, da so delegati celotno
poročilo o klubskih tekmovanjih v sezoni 2010-11 prejeli kot gradivo za skupščino, na
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voljo pa jim je tudi tiskan bilten in izpostavi samo dve točki in sicer t.i. »stavko
sodnikov«, zamik konca DP in pa izstop klubov iz tekmovanja pred zaključkom DP.
G. Angelovski vpraša kako se bo HZS v bodoče lotila reševanja problematike s sodniki.
G. Rakovec pove, da je pogodba s Slohokejem trenutno še v veljavi, ravno tako
stroškovnik DSSHL, da pa je na dnevnem redu naslednje seje predsedstva ţe uvrščena
obravnava novega stroškovnika DSSHL. G. Angelovski meni, da bi bilo v prihodnje v
take odločitve in dogovore vključiti tudi klube in pa igralce. Delegat HK Slavije, Zdravko
Bobnarič pove, da trenutni sistem ni korekten do vseh klubov – oni so tekmovali ne
glede na rezultat in teţko finančno stanje, medtem ko so drugi klubi (HDK Maribor, HK
Mladi Jesenice) od tekmovanja odstopili a bili vseeno uvrščeni. Na to g. Verlič ugovarja,
pravi, da se je HDK Maribor do izstopa udeleţil vseh tekmovanj – imeli so na izbiro ali
izstop ali pa pripeljati klub na rob finančnega zloma. Poleg tega s svojim ravnanjem niso
ogrozili niti igranja končnice niti nikogar od preostalih klubov.
G. Sodrţnik pove, da je dilema ali take klube uvrstiti povezana tudi s pravico do sredstev
iz javnih financ in da nikakor ne bi ţeleli klube oškodovati še tu, da pa je sprememba
aktov priloţnost, da se dorečejo in uredijo tudi ta pravila.
G. Angelovski poudari, da ni namen HK Slavije komurkoli škodovati ali ga izločiti, je pa
to razlog, da so v sezoni 2010-11 odigrali premalo tekem.
G. Sluga meni, da če je tekmovalna komisija v pristojnosti Slohokeja kot vodji
tekmovanja , naj se o tem debatira na njihovih sejah – g. Rakovec mu ugovarja, saj
debatirajo klubi kot člani HZS in imajo pravico izraziti svoje mnenje, obenem pa
predlaga, da se predstavniki klubov sestanejo v zvezi s to problematiko.
Sklep št. 10/26:
Delegati so sprejeli poročilo tekmovalne komisije HZS s 23 glasovi ZA, 1 glasom
PROTI in 2 vzdržanimi.
Poročilo Nadzornega odbora HZS v celoti prebere njegov predsednik g. Potočnik. Pove,
da je bil NO izvoljen na 25. skupščini HZS, na svojem prvem sestanku pa je bil izvoljen
za predsednika, kot člana pa so potrdili g. Aljančiča in g. Jeršina in, da je poročilo
mnenje celotnega Nadzornega odbora.
G. Rakovec pozove prisotne delegate naj ob potrditvi poročila presodijo kaj v njem je
resnica in kaj laţ in pove, da je ravno to poročilo povod za dodatno točko dnevnega reda
oziroma glasovanje o zaupnici.
G. Rakovec pozove g. Potočnika naj argumentira obtoţbe Nadzornega odbora, ki jih je
le-ta navedel v svojem poročilu. G. Potočnik na to odgovori,, da ni dolţan dajati nobenih
pojasnil. G. Rakovec ga opozori, da je na skupščini prisoten odvetnik in, da zahteva
pojasnila, ker obtoţbe smatra za laţi in napad in ţalitev njega osebno.
G. Verlič prosi za besedo, meni, da groţnje z odvetnikom na skupščini niso dobrodošle,
ker ima vsak pravico do svojega mnenja, četudi je to zgrešeno. Predlaga, da se zberejo
pripombe na poročilo in se o njih glasuje, ter da se nesporazumi med NO in
predsednikom HZS rešijo v interesu slovenskega hokeja.
G. Rakovec mu odgovori, da se sicer strinja z njim, vendar poročilo jemlje kot osebno
klevetanje zato bo vztrajal pri tem, da dobi konkretna pojasnila.
Zatem g. Rakovec še enkrat pozove g. Potočnika, da opredeli točno katere člene statuta
in aktov HZS naj bi kršil, kot mu je očitano v 2. točki poročila NO. Pove, da ima skladno
z akti predsedstvo moţnost vabiti NO na svoje seje, ni pa k temu zavezano. Glede
oškodovanja HZS v višini 40.000€ pove, da so bile obema trenerjema (Harringtonu in
Gelinasu) plačane vse zaostale obveznosti, vloga g. Ţargija pri nepravilnostih in
posledično prekinitev pogodbe pa se še ugotavlja. Poleg tega pa kot pravi 18. člen
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Statuta HZS »Generalni sekretar HZS , športni direktor HZS in tehnični direktor HZS
niso nujno potrebni organi HZS in o njihovi vlogi ali zaposlitvi odloča predsednik HZS.”
G. Rakovec pozove g. Potočnika oz. NO, da pripravijo točen izračun za koliko in na
kateri račun naj bi bila zveza zaradi tega oškodovana. Na očitke, da ni zagotovil novih
sponzorskih pogodb odgovori, da takega programa kot ga ima sedaj HZS ţe dolgo ni
imela, NO pa ima tudi pravico do vpogleda v vse dokumente, ki je ni izkoristila, poleg
tega pa so bili vsi sponzorji javno objavljeni. Glede očitka, da je bil zaradi blokade TRR
odvzet prispevek IIHF namenjen organizaciji SP v Mariboru pa tudi g. Verlič potrdi, da so
dobili ves denar, tako od IIHF-a kot od HZS.
Na očitke, da zaradi prezasedenosti in nekooperativnosti in »neodzivanja na maile« ne
more opravljati svoje funkcije in, da pri tem trpi tako strokovno delo kot sanacija HZS, g.
Rakovec odgovori, da njegova naloga ni odgovarjanje na maile, ki jih sicer prebere in
zanje zadolţi pristojne osebe. V času njegovega predsednikovanja so bili plačani
domala vsi tekoči stroški poleg tega pa je bil poplačan precejšen del dolga, ki je ob
prevzemu funkcije uradno znašal 400.000€, vendar se je kasneje izkazalo, da gre za
dolg večji od 1 mio €.
Očitek, da ignorira častnega predsednika HZS g. Janka Popoviča g. Rakovec demantira
s tem, ko pokaţe dopis g. Popoviča z dne 20.6.2011 v katerem le-ta zanika vsako
vpletenost v obtoţbe, ki jih navaja poročilo Nadzornega odbora.
Na predlog NO, zapisanega v njihovem poročilu, da naj skupščina sprejme sklep s
katerim bo zadolţila predsedstvo HZS za pripravo poročila o reprogramu in izvajanju
sanacije za obdobje 2011-2014 pa g. Rakovec pove, da se poročila sestavljajo, ko je
določen projekt končan.
Potem g. Rakovec predlaga glasovanje o potrditvi poročila Nadzornega odbora. Za
potrditev poročila NO glasuje 9 delegatov, proti potrditvi glasuje 10 delegatov in 4
delegati se vzdrţijo. Predsednik ugotavlja, da poročilo Nadzornega odbora ni sprejeto.
Sklep št. 11/26:
Poročilo Nadzornega odbora HZS ni sprejeto – 10 glasov proti, 9 za in 7 vzdržani.
Poročilo Slohokej poda g. Jakopič. Pove, da so tekmovanja DP z izjemo zapleta s
končnico in sodniki potekala po potrjenem planu. Ob tem se ponovno razvije debata na
temo stavke sodnikov, ki se nadaljuje ob poročilu sodniške organizacije.
Sklep št. 12/26:
Poročilo Slohokej je sprejeto z 21 glasovi ZA, O glasovi proti in 5 vzdržanimi.
Poročilo DSSHL poda g. Trilar, predsednik društva in pove, da je društvo izvedlo svoj
vsakoletni redni seminar za svoje člane in doseglo svoje osnovne naloge: poenotenje
nivoja sojenja in kontrole, pridobitev novih sodnikov ter prevod dodatkov k novi knjigi
pravil v slovenski jezik. Nivo sojenja se je v primerjavi s preteklimi sezonami izboljšalo.
Prednostni nalogi za vnaprej bosta izboljšanje kontrole sojenja in delo z mladimi sodniki.
V pretekli sezoni je bilo na tekmovanjih pod okriljem IIHF aktivnih 8 slovenskih sodnikov,
disciplinska komisija DSSHL pa je obravnavala 5 kršitev disciplinskega pravilnika
DSSHL. Na razvojni kamp na Finsko bo DSSHL letos poslala enega sodnika.
Opozoril je še na dve pereči problematiki in sicer na to, da bi društvo nujno potrebovalo
finančno pomoč HZS pri izdaji slovenske knjige pravil in pa na sodelovanje slovenskih
sodnikov v finalu slovenskega DP, kjer jih ne glede na njihovo kvaliteto prevečkrat
zamenjajo tuji sodniki, čeprav so cenjeni tako pri IIHF kot v ligi EBEL.
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G. Angelovski zastavi vprašanje g. Trilarju v zvezi s stroškovnikom DSSHL, saj naj bi
bilo sojenje absolutno predrago. Na to mu g. Trilar pove, da je DSSHL v zadnjih 12 letih
dvakrat zniţala cene in nikoli povišala. Poleg tega pa nudi rednim plačnikom 10%
popust.

Sklep št. 13/26:
Delegati so sprejeli poročilo DSSHL s 21 glasovi ZA , 0 glasov PROTI in 5
vzdržanimi.
Poročilo o nastopu slovenskih hokejskih reprezentanc v sezoni 2010-11 poda g.
Kontrec.
Pove, da je bila glavna akcija moške članske reprezentance udeleţba na SP na
Slovaškem. V sklopu priprav, ki so potekale v Ljubljani in na Bledu se je udeleţila tudi
turnirja v Franciji. Na SP je odigrala dva kroga, vendar je navkljub dobri igri, ki jo je
pokazala, izpadla iz elitne divizije.
V sezoni 2010-11 je bilo po dvoletnem premor ponovno organizirano svetovno prvenstvo
3. Divizije v hokeju na ledu za ţenske. Potekalo je februarja 2011 v Newcastlu,
Avstralija. Slovenska ţenska hokejska reprezentanca se je v sklopu priprav udeleţila
turnirja v Erzurumu v Turčiji, kjer je poleg odigranih tekem opravila tudi osem kvalitetnih
treningov. Na SP je sodelovalo 6 reprezentanc, Slovenija pa se je na koncu uvrstila na
4. mesto s čimer ni dosegla zastavljenega cilja, uvrstitev na eno izmed prvih treh mest.
Mladinska reprezentanca do 20 let je svoje cilje izpolnila z doseţenim 2. mestom na SP
Divizije I, ki je potekalo decembra 2010 na Bledu. Poleg kampa na Bledu se je
udeleţila tudi turnirja v francoskem Courshevellu in v sklopu zaključnih priprav odigrala
dve prijateljski tekmi z reprezentanco Italije v Pontebi in z reprezentanco Avstrije na
Bledu.
Mladinska reprezentanca do 18 let se je v sezoni 2009/10 z osvojenim prvim mestom na
SP Divizije IIB uvrstila v Divizijo I. V sezoni 2010/11 je na SP Divizije I, ki je potekalo
aprila 2011 v Mariboru osvojila prvo mesto. V sklopu priprav na SP se je reprezentanca
U-20 udeleţila pripravljalnega turnirja v Budimpešti na Madţarskem, pred odhodom na
SP pa je imela priprave v Ljubljani, na Bledu in v Mariboru.
Januarja 2011 je potekala tudi 23. zimska univerzijada v Erzurumu v Turčiji, ki se jo je
udeleţila tudi slovenska študentska hokejska reprezentanca. Slovenska študentska
hokejska reprezentanca se je Univerzijade udeleţila z 22 igralci, vodjo reprezentance,
dvema trenerjema, ekonomom in fizioterapevtom. Na Univerzijadi je reprezentanca
odigrala pet tekem in opravila sedem treningov. Sodelujoče ekipe so bile razdeljene v tri
skupine po štiri ekipe, reprezentanca Slovenije je na koncu osvojila 9. mesto. Poleg
samega odhoda na Univerzijado je HZS organizirala priprave v Mariboru in sicer prve ţe
v decembru 2010 in druge v času od 20. do 21.1.2011.
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Sklep št. 14/26:
Delegati so sprejeli poročilo o nastopu slovenskih hokejskih reprezentanc z 22
glasovi ZA , 0 proti in 4 vzdržanimi.
Ad. 7)
Predsednik g. Rakovec predlaga, da skupščina imenuje in potrdi g. Marka Pogačnika za
podpredsednika Hokejske zveze Slovenije. Prisotni delegati glasujejo o predlogu s 24
glasovi ZA in 2 vzdrţanimi. Predsednik g. Rakovec ugotovi, da je g. Pogačnik imenovan
za podpredsednika HZS in mu navkljub odsotnosti čestita k izvolitvi.

Sklep št. 15/26:
Skupščina HZS s 24 glasovi ZA in 2 vzdržanimi potrdi imenovanje g. Marka
Pogačnika za podpredsednika Hokejske zveze Slovenije.

Ad. 8)
Program dela HZS in program reprezentanc za sezono 2011-12 predstavi g. Kontrec.
Članska reprezentanca se bo v avgustu 2011 zbrala na pripravljalnem kampu na Bledu,
novembra se bo udeleţila turnirja v Belorusiji in decembra turnirja v Sloveniji. Za februar
je načrtovan turnir ali pripravljalne tekma, marca pa ţe priprave na SP, ki bo od 15. do
21. aprila 2012 v Ljubljani.
Ţenska reprezentanca se bo v marcu 2012 udeleţila SP Divizije II, ki bo v Sloveniji, kraj
dogodka pa bo izbran na osnovi razpisa.
Reprezentanca do 20 let bo imela v avgustu 2011 pripravljalni kamp na Bledu, zatem pa
odigrala dve tekmi z reprezentanco Slovaške. V začetku decembra bodo začele potekati
priprave na SP Divizije I A, ki bo letos v Nemčiji.
Reprezentanca do 18 let bo sezono začela s turnirjema v novembru in decembru 2011,
februarja pa se bo udeleţila turnirja na Madţarskem, zatem pa se bo udeleţila SP
Divizije I A, ki bo aprila 2012 v Pještanih na Slovaškem.
G. Rakovec pozove na razpravo, pripombe oziroma potrditev poročila. G. Sodrţnik
pove, da je zadovoljen, da ima HZS spet Strokovni svet, predlaga pa dopolnitev skladno
s statutom (zdravstvo, trenerji…), da bi bil svet tako do jeseni popoln. Pripomne pa, da
se mu ne zdi prav, da je predsednik Strokovnega sveta istočasno selektor
reprezentanca, saj se funkciji izključujeta. Predsednik Rakovec mu pojasni, da se strinja
z njegovim predlogom dopolnitev, kar pa se tiče g. Kopitarja pa noben akt ne
prepoveduje dvojne funkcije, glede na to, da ljudi ni dovolj pa ni nič presenetljivega, da
ima ena oseba več funkcij. G. Angelovski doda, da bi bilo treba v strokovni svet vključiti
tudi predstavnike klubov in igralcev. G. Reţek pove svoje mnenje, da vse predstavljene
aktivnosti pomenijo velik finančni zalogaj, iz prakse vodenje U-20 ve, da je velik strošek
zbora reprezentance prihod igralcev iz tujine, zato bi jih bilo potrebno zavezati k
udeleţbi, ne pa da se kot sedaj nastope reprezentanc podreja razporedu lokalnih lig.
Reprezentančnim zborom bi bilo potrebno dati prioriteto, opozori pa tudi na problem
opreme mlajših selekcij. G. Kontrec mu pove, da je HZS za člansko reprezentanco ţe
letos uspela pridobiti opremljevalca, namen pa je zagotoviti opremo po ugodnih cenah
tudi za mlajše selekcije.
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Zatem delegati glasujejo o potrditvi programa dela HZS in programa reprezentanc za
sezono 2011-12 in ju potrdijo s 24 glasovi ZA in 2 vzdrţanima.
Sklep št. 16/26:
Skupščina HZS s 24 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 vzdržanim glasom potrdi program
dela HZS in program reprezentanc za sezono 2011-12.
Ad. 9)
G. Rakovec pove, da je predsedstvo na svoji seji sprejelo sklep, da se za sezono 201112 klubom ne zaračuna članarina in se jim tako vsaj delno olajša teţka finančna
situacija. G. Sodrţnik pove, da je zveza po zakonu dolţna imeti članarino pa čeprav
zgolj v simboličnem znesku. G. Rakovec se strinja in predlaga članarino v višini 10€.
Predlog je sprejet s 24 glasovi za in 0 proti.
Sklep št. 17/26:
Skupščina HZS s 24 glasovi ZA, 0 glasovi proti in 2 vzdržanima glasovoma
sprejme sklep, da se za sezono 2011-12 določi članarina v višini 10€.

Ad. 10)
Predsedujoči pove, da so člani skupščine v gradivu dobili revidirano Letno poročilo HZS
za leto 2010 in pozove prisotne na morebitne pripombe oziroma ga predlaga v potrditev.
G. Sodrţnik predlaga, da se na 3. strani poročila popravi tekst in sicer namesto
»Skupščina je po razrešitvi starega predsednika g. Ernesta Aljančiča potrdila pet novih
članov predsedstva in tri člane nadzornega odbora.« bi bilo pravilno »Skupščina je po
izvolitvi novega predsednika g. Matjaţa Rakovca potrdila pet novih članov predsedstva
in tri člane nadzornega odbora.« Prisotni se s predlaganim strinjajo kot tudi s tem, da se
popravek vnese v zapisnik 26. skupščine HZS.
G. Sluga pa opozori na napako v točki 2.1.2. Letnega poročila in sicer HZS ni
organizirala turnirja Thayer Tutt, ker je le-ta potekal še v času Jugoslavije ravno tako pa
bi moralo biti zapisano namesto »HZS je organizirala vse najpomembnejše mednarodne
prireditve, svetovna prvenstva skupin A,B in C«, da je »HZS organizirala različna
svetovna prvenstva od leta 1991 dalje«.
Tudi ta popravek prisotni sprejmejo in se ga vnese v zapisnik 26. skupščine HZS.
G. Sluga še obvesti prisotne, da bo Trim Hokej oz. Nočna liga organizirala veteranski
turnir in prosi HZS za (nefinančno) podporo, ki mu jo prisotni tudi zagotovijo.
Sklep št. 18/26:
Skupščina HZS s 25 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom potrdi letno poročilo in
zaključni račun HZS za leto 2010.

Ad. 11)
G. Rakovec predstavi finančni načrt HZS za leto 2011. Pove, da ima HZS planirano
1.118.350€ prihodkov iz naslova dotacij (FŠO,MŠŠ), sponzorskih sredstev in sredstev
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IIHF in 1.087.923€ planiranih odhodkov (stroški pisarne, reprezentanc, finančni odhodki,
izobraţevanje…). Poleg tega pa planira tudi odhodke iz preteklih obveznosti v višini
1.092.700€, zato bo še temeljiteje pristopila k uresničitvi načrtovanega povečanja
prihodkov iz naslova dodatnih sponzorskih sredstev.
Predstavljeni finančni načrt delegati potrdijo z 26 glasovi ZA in 0 PROTI.
Sklep št. 19/26:
Skupščina HZS s 26 glasovi ZA in 0 proti potrdi Finančni načrt za leto 2011.
Po glasovanju o potrditvi finančnega načrta za besedo prosi g. Verlič in pove, da je v
dosedanjih glasovanjih sodeloval predstavnik HK Celeia Celje, ki pa nima glasovalne
pravice.
Ad. 12)
G. Rakovec pove, da se je zaradi očitkov Nadzornega odbora sam odločil za glasovanje
o zaupnici s čimer je na 80. seji seznanil tudi predsedstvo HZS, ki je njegovo odločitev
podprlo obenem pa se izjasnilo, da bo v primeru njegovega odstopa tudi samo
odstopilo. Nadalje pove, da so bili v času njegovega mandata izpeljani vsi zastavljeni
cilji, teh pa je še več dolgoročnih v kolikor mu bo izrečeno zaupanje. Pove še, da je
predsedstvo HZS podprlo kandidaturo g. Ernesta Aljančiča za člana Mednarodne
hokejske zveze (IIHF) za naslednje mandatno obdobje 2012-2016. Hkrati se zahvali
prisotnim predstavnikom medijev za vso pomoč in podporo, še zlasti v času SP na
Slovaškem.
Zatem zapusti skupščino, g. Sodrţnik pa predlaga tajno glasovanje, zato prisotni
prejmejo glasovnice za glasovanje o zaupnici. Po končanem glasovanju verifikacijska
komisija v sestavi Damjan Reţek, Robert Verlič in Jurij Ahačič pristopi k štetju glasov.
Ker so bile glasovnice odnešene iz prostora kjer je potekala skupščina in glasovanje o
zaupnici, g. Potočnik ugovarja in zahteva ponovitev glasovanja.
G. Ahačič vpraša prisotne, če se s ponovitvijo glasovanja strinjajo in ali se glasovnice
označi kot neveljavne in kot take zavrţe. Prisotni potrdijo, da je glasovanje neveljavno,
da se glasovnice zavrţe in glasovanje ponovi.
Verifikacijska komisija pripravi nove glasovnice, glas ZA pomeni zaupnico, glas PROTI
pa nezaupnico predsedniku HZS, g. Rakovcu.
Pred drugim glasovanjem je predsednik HK Acroni Jesenice g. Slavko Kanalec za
glasovanje pooblastil še enega predstavnika, gospo Špelo Predan. HK Acroni Jesenice
ima na podlagi sklepa predsedstva HZS sprejetega na 79. seji predsedstva dva delegata
z glasovalno pravico.
Po ponovnem glasovanju verifikacijska komisija znova prešteje glasove in ugotovi, da je
ZA glasovalo 15 delegatov, 12 pa jih je glasovalo PROTI izreku zaupnice predsedniku
HZS g. Matjaţu Rakovcu. Zato predlaga sprejem sklepa, da predsednik HZS ohranja
zaupanje in nadaljuje z vodenjem HZS. Za sprejem sklepa glasuje 26 delegatov ZA,
eden (g. Schulz) pa je tik pred glasovanjem zapustil sejo skupščine in ob odhodu s
skupščine pripomnil, da je bilo drugo glasovanje o zaupnici predsedniku g. Rakovcu
nezakonito.
Sklep št. 20/26:
Skupščina HZS s 26 glasovi sprejme sklep, da predsednik HZS, g. Matjaž Rakovec
ohranja zaupanje in nadaljuje z vodenjem HZS.
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Po izglasovani zaupnici se g. Rakovec vrne na skupščino in se zahvali prisotnim za
izkazano zaupanje. Pove, da bo odslej zahteval še večje ukrepe, kjer se bo dokončno
razjasnilo kdo je posloval transparentno in kdo ne. Pove, da je njegov namen
transparentno in pošteno poslovanje, zato bo še bolj kot doslej strmel k razjasnitvi
finančnih transakcij iz preteklosti, ki so pripeljale HZS v tako teţko finančno situacijo v
kakršni je danes.
Ker je bil dnevni red 26. skupščine HZS s tem izčrpan in ni bilo nobenih drugih
predlogov predsedujoči zaključi zasedanje .

Zapisnikarica: Branka Slejko
Overovatelj zapisnika: Branko Jeršin
Overovatelj zapisnika: Špela Predan
Predsednik Skupščine: Matjaţ Rakovec

Ljubljana, 4. julij 2011
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