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HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25 
1000 LJUBLJANA 
Slovenija 

 
 
 
 
 

ZAPISNIK 28. IZREDNEGA ZASEDANJA  
SKUPŠČINE HZS 

 
 
28. izredno zasedanje Skupščine HZS  je potekalo 7. septembra 2011 v sejni sobi Hale 
Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, in sicer od 18.20 do 19.00 ure. 
 
Ad. 1) in Ad. 2) 

 
G. Matjaž Rakovec 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. Matjaž Rakovec  - delovni predsednik         
- g. Slavko Kanalec - član  
- g. Marko Pogačnik - član 
 
Za volilno in verifikacijsko komisijo so predlagani: 
- g. Jure Ahačič 
- g. Miloš Sluga 
- g. Tomaž Oberžan 
 
Za overovatelja zapisnika sta predlagana: 
- g. Viktor Trilar 
- g. Pavo Ivankovič  
 
Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko 
 
Prisotni soglasno sprejmejo predlog g. Rakovca, delovno predsedstvo prevzame 
vodenje skupščine in gospod Matjaž 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 (predsednik) 
    - dva člana predsedstva 
    - verifikacijska komisija 
    - overovatelj zapisnika 
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    - zapisnikar 
    - tričlanska volilna komisija 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Sprejem zapisnika 26. rednega zasedanja skupščine HZS  
5. Razrešitev NO HZS 
6. Izvolitev NO HZS  
7. Sprejem Statuta HZS  
 
 

Sklep št. 1/28:  
Delegati so soglasno izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo, volilno in 
verifikacijsko komisijo, overovatelja zapisnika in zapisnikarja 28. izrednega 
zasedanja Skupščine HZS in potrdili predlagani  dnevni red.  

 

Ad. 3) 
 
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 22 delegatov, ter da je s tem 
dosežena sklepčnost in, da lahko zato Skupščina veljavno odloča. 
 
Prisotni delegati na zasedanju Skupščine: 
 
HDD Olimpija 2/2:      Mitja Mejač, Marko Pogačnik 
 
HK Olimpija 0/3:  
 
HK Acroni Jesenice 2/2:  Slavko Kanalec, Pavo Ivankovič 
             
HD Mladi Jesenice 3/3:     Sandi Torok, Zmago Pem, Stane Jeklič 
 
HDK Maribor 0/3:   
 
HDD Bled  0/2:             
 
HK Alfa 0/1: 
 
HKMK Bled 2/2: Branko Tošič, Saša Pazlar 
 
HK Triglav Kranj 3/3: Jure Ahačič, Mitja Kern, Robert Potočnik 
 
HK Slavija 2/2: Zdravko Bobnarič, Igor Angelovski   
 
HK Slavija Junior 1/1: Branko Matjašec 
 
Hk Celje 2/2:          Tomaž Oberžan, Anton Jazbec 
 
In-Line hokejska zveza 1/1: Bernard Urbanija 
 
DSSHL 1/1:                            Viktor Trilar  
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Trim hokej klub 1/1:       Miloš Sluga  
 
Ostali prisotni: 
- g. Brane Terglav 
- ga. Špela Predan - tiskovna predstavnica HZS 
- predstavniki medijev 
 
 

Sklep št. 2/28:  
Delegati so soglasno sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 
28. izredno zasedanje skupščine sklepčno. 

                               
 Ad. 4) 
 
Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 26. rednega 
zasedanja skupščine HZS in seznani prisotne s tem, da zapisnika eden izmed 
overovateljev zapisnika, g. Branko Jeršin, ni želel potrditi. G. Angelovski pove, da je 
skupščina najvišji in temeljni organ HZS in da lahko tudi takšen zapisnik, skladno z 
veljavnimi akti, potrdi skupščina. G. Rakovec zatem pozove na pripombe oziroma 
potrditev. Nihče od prisotnih nima pripomb in delegati glasujejo z 22 glasovi ZA zato g. 
Rakovec ugotavlja, da  je Zapisnik 26. rednega zasedanja skupščine HZS soglasno 
sprejet. 
 

Sklep št. 3/28:  
Delegati so soglasno potrdili Zapisnik 26. rednega zasedanja skupščine HZS, ki je 
potekalo 22.06.2011.  

 

Ad. 5) 
 
 
G. Rakovec, predsedujoči HZS pove, da si predsedstvo HZS želi Nadzorni odbor, ki bo 
profesionalno in korektno opravljal svoje delo in od katerega se bo pričakovalo, da 
opozarja predsedstvo na svoje ugotovitve in morebitne napake. Pove, da sta g. Jeršin in 
g. Aljančič na 27. izrednem zasedanju skupščine HZS že podala svoj odstop iz 
Nadzornega odbora in poprosi prisotne za morebitne pripombe. Ker le teh ni, predlaga 
glasovanje za razrešitev Nadzornega odbora HZS. Prisotni delegati glasujejo z 22 
glasovi za razrešitev in g. Rakovec ugotavlja, da je razrešitev NO HZS soglasno 
sprejeta. 
 
 

Sklep št. 4/28:  
Delegati so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili razrešitev Nadzornega odbora HZS v 
sestavi: g. Ernest Aljančič, dr. Janez Potočnik in g. Branko Jeršin. 

 
Ad. 6) 
 
G. Rakovec pove, da je HZS pozvala svoje članice, da podajo svoje predloge za 
kandidate za Nadzorni odbor HZS. Prejela je štiri predloge in sicer je HK Triglav Kranj 
predlagal kot kandidata g. Jureta Ahačiča, HKMK Bled g. Branka Terglava, Trimhokej g. 
Rudija Dolška in predsedstvo HZS g. Igorja Angelovskega. 
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G. Igor Angelovski je na skupščini odstopil od kandidature, ostali kandidati pa so potrdili 
svojo kandidaturo. 
G. Rakovec predlaga, da se o kandidatih glasuje v paketu, s čimer se prisotni strinjajo in 
soglasno sprejmejo predlagane kandidate za NO HZS. 
 
Zatem skupščina predlaga še izvolitev nadomestnih članov in sicer g. Mitjo Kerna in g. 
Zdravka Bobnariča. Prisotni delegati soglasno glasujejo ZA izvolitev nadomestnih članov 
NO HZS. 
 
 

Sklep št. 5/28:  
Delegati so soglasno potrdili izvolitev g. Branka Terglava, g. Jureta Ahačiča in g. 
Rudija Dolška v Nadzorni odbor HZS in pa g. Mitjo Kerna in g. Zdravka Bobnariča 
kot nadomestna člana Nadzornega odbora HZS. 

 
Ad. 7) 
 
G. Rakovec pove, da je predsedstvo HZS za pripravo novega Statuta HZS pooblastilo g. 
Igorja Angelovskega, ki je na 82. seji predsedstva HZS že predstavil svoj predlog, zatem 
pa, po upoštevanju pripomb članov predsedstva, pripravil za skupščino predlog novega 
Statut HZS, ki je bil delegatom posredovan v gradivu za 28. izredno skupščino HZS. 
 
Zatem je g. Angelovski prisotnim na skupščini predstavil bistvene spremembe Statuta 
HZS, poudaril temeljne vrednote HZS, ki so odslej zapisane v Statutu HZS in opozoril na 
najbolj bistvene novosti. 
 
Ob tem so delegati ugotovili, da bi bilo v predlogu Statuta HZS potrebno delno črtati 
besedilo 2. odstavka 27. člena, ki se nanaša na kolegij predsednika, in sicer tako, da se 
črta termin »kolegij predsedstva HZS« iz omenjenega člena, saj kolegij predsedstva po 
predlogu ni več organ HZS. G. Angelovski je na skupščini 2. odst. 27. čl. predlaganega 
Statuta HZS tudi prebral: “Po izvolitvi predsednik skupščini predlaga 2 kandidata za 
podpredsednika HZS, voljene kandidate za člane kolegija predsednika HZS in 
predsedstva HZS.” G. Rakovec je predlagal, da se iz celotnega predlaganega besedila 
Statuta HZS izbriše termin »kolegij predsedstva«. 
 
G. Rakovec pove, da se je na 27.izredni skupščini HZS glasovalo o spremembi Statuta 
HZS, kot ga je predlagala družba Slohokej, d.o.o. Za spremembo Statuta HZS je na 27. 
izredni skupščini HZS glasovalo 17 od 31 prisotnih delegatov, kar pa ne predstavlja 2/3 
večine prisotnih delegatov, ki je potrebna za sprejem oziroma spremembo statuta, zato 
sprememba Statuta HZS, kot ga je predlagala družba Slohokej, d.o.o., ni bila 
izglasovana. 
 
G. Rakovec je nato predlagal glasovanje o sprejemu in potrditvi novega Statuta HZS, v 
obliki, kot je bil delegatom posredovan v gradivu za 28. izredno skupščino HZS in 
predstavljen na 28. izredni skupščini HZS, upoštevaje, da se 2. odst. 27. čl. Statuta HZS 
na predlog delegatov na skupščini glasi: »Po izvolitvi predsednik skupščini predlaga 2 
kandidata za podpredsednika HZS in voljene kandidate za člane predsedstva HZS.« in 
da se iz celotnega besedila Statuta HZS črta termin »kolegij predsednika«. 
 

Sklep št. 6/28:  
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Delegati so soglasno, z 22 glasovi ZA in 0 glasovom proti, potrdili nov Statut HZS,  
v obliki, kot je bil delegatom posredovan v gradivu za 28. izredno skupščino in 
predstavljen na 28. izredni skupščini HZS, pri čemer se 2. odst. 27. člena Statuta 
HZS glasi: »Po izvolitvi predsednik skupščini predlaga 2 kandidata za 
podpredsednika HZS in voljene kandidate za člane predsedstva HZS.«, iz 
celotnega besedila Statuta HZS pa se črta termin »kolegij predsednika«.  

 
Čistopis Statuta HZS, kot je bil sprejet na 28. izredni skupščini HZS, je priloga tega 
zapisnika. 
 
G. Rakovec se zahvali g. Angelovskemu za opravljeno delo in zaključi Skupščino ob 
19.uri. 
 
G. Pogačnik prosi za besedo in pove, da je v času skupščine prispela žalostna novica, 
da se je v letalski nesreči ubilo 37 hokejistov kluba Lokomotiv Jaroslav, zato jih prisotni 
počastijo z minuto molka.  
 
 
Zapisnikarica: Branka Slejko 
 
 
Overovatelj  zapisnika: Viktor Trilar 
 
 
Overovatelj zapisnika: Pavo Ivankovič 
 
 
Predsednik Skupščine: Matjaž Rakovec 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 8. september 2011 


