
  
 
 
 

 

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25 

     SI 1000 LJUBLJANA 
 

 
 
 

 
ZAPISNIK 45. REDNE DOPISNE SKUPŠČINE HZS 

 
 
45. redna skupščina HZS  je potekala na dopisni način (korespondenčna skupščina) od 
ponedeljka, 22. junija 2020 od 8:00 ure do torka, 30. junija 2020 do 12:00 ure. 
 
Na dnevnem redu so bile naslednje točke: 
 
1.      Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh potrjevalcev zapisnika 
 
2.      Sprejem dnevnega reda skupščine  
 
3.      Sprejem zapisnika 44. redne in volilne skupščine HZS 
 
4.      Seznanitev z naslednjimi dokumenti: 

i) Program reprezentanc HZS za sezono 2020/21 
ii) Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2019 
iii)   Oceno poslovodstva HZS o vplivu pandemije Covid-19 na poslovanje HZS v letu 2020 in 
2021 

 
5.    Potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2020 
 
6.    Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2021 
 
7.    Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2019  
 
8.    Potrditev poročil o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS) 
        a.)  Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2019/20: 
              - Poročilo predsednika HZS 
              - Poročilo generalnega sekretarja HZS 
              - Poročilo o delu reprezentanc 
              - Poročilo o izvedbi tekmovanj DP 
        b.)  Poročilo nadzornega odbora 
        c.)   Poročilo disciplinske komisije 
        d.)   Poročilo pritožbenega senata 
        e.)   Poročilo strokovnega sveta 
        f.)    Poročilo sodniške organizacije 
 
 

 
 



  
 
 
 

 

Ad 1) 
 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 1 dnevnega reda o imenovanju verifikacijske komisije v 
sestavi: Dejan Kontrec (predsednik), Jure Penko in Branka Slejko (člana) sprejeli naslednji sklep: 
 

Sklep št. 1/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA izvolili predlagane člane verifikacijske komisije na 45. dopisni 
skupščini HZS v sestavi: Dejan Kontrec (predsednik) in Jure Penko ter Branka Slejko 
(člana).  

 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 1 dnevnega reda o imenovanju Branke Slejko za vodenje 
zapisnika na 45. dopisni skupščini HZS sprejeli naslednji slep: 
 

Sklep št. 2/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA za vodenje zapisnika na 45. dopisni skupščini HZS izvolili 
Branko Slejko.  

 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 1 dnevnega reda o imenovanju Dejana Kontreca in Jureta 
Penka za potrjevalca zapisnika 45. dopisne seje skupščine HZS sprejeli naslednji sklep: 
 

Sklep št. 3/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA za potrjevalca zapisnika na 45. dopisni skupščini HZS izvolili 
Dejana Kontreca in Jureta Penka. 

 
Ad 2) 
 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 2 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS potrdili dnevni 
red 45. dopisne skupščine HZS in sprejeli naslednji sklep: 
 

Sklep št. 4/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili dnevni red  45. dopisne skupščine HZS. 

 
Ad 3) 
 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 3 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS potrdili 
zapisnik 44. redne skupščine HZS in sprejeli naslednji sklep: 
 

Sklep št. 5/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili zapisnik  44. seje skupščine HZS. 

 
Ad 4) 
 
Delegati so v zvezi s predlagano točko 4 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 6/45:  
Delegati so se z 21 glasovi ZA seznanili s Programom reprezentanc HZS za sezono 2020/21, 
Poročilom sanacijske skupine HZS za leto 2019 in Oceno poslovodstva HZS o vplivu 
pandemije Covid-19 na poslovanje HZS v letu 2020 in 2021. 



  
 
 
 

 

Ad 5) 
 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 5 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 7/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili predlagani rebalans Finančnega načrta HZS za leto 
2020. 

 
Ad 6) 
 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 6 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 8/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili predlagani  Finančni načrt HZS za leto 2021. 

 
Ad 7) 
 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 7 dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 9/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2019. 

 
Ad 8) 
 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8a  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednje sklepe: 
 

Sklep št. 10/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo predsednika HZS za obdobje med dvema 
skupščinama. 

 

Sklep št. 11/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo generalnega sekretarja HZS za sezono 
2019/20. 

 

Sklep št. 12/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo selektorja članske hokejske reprezentance 
Slovenije za sezono 2019/20. 

 

Sklep št. 13/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo selektorja ženske hokejske reprezentance 
Slovenije za sezono 2019/20. 

 
 
 
 



  
 
 
 

 

Sklep št. 14/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo glavnega trenerja mladinske hokejske 
reprezentance Slovenije do 20 let za sezono 2019/20. 

 

Sklep št. 15/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo glavnega trenerja mladinske hokejske 
reprezentance Slovenije do 18 let za sezono 2019/20. 

 

Sklep št. 16/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo o izvedenih klubskih tekmovanjih pod okriljem 
HZS v sezoni 2019/20. 

 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8b  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 17/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo Nadzornega odbora HZS za leto 2019. 

 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8c  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 18/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo Disciplinske komisije HZS za sezono 2019/20. 

 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8d  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 19/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo Pritožbenega senata HZS za sezono 2019/20. 

 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8e  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 20/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo Strokovnega sveta HZS za sezono 2019/20. 

 
Delegati so v zvezi s  predlagano točko 8f  dnevnega reda 45. dopisne skupščine HZS sprejeli 
naslednji sklep: 
 

Sklep št. 21/45:  
Delegati so z 21 glasovi ZA potrdili poročilo Sodniške organizacije (DSSHL) za sezono 
2019/20. 

 
Glasovnice in pooblastila  so priloga temu zapisniku in se hranijo v pisarni HZS. 
 
Potek izredne dopisne skupščine je preverila verifikacijska komisija dne 1.7.2020 v pisarni HZS in 
preverila pravilnost prispelih glasovnic in pooblastil.  
 



  
 
 
 

 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je od 26 delegatov, ki so imeli glasovalno pravico v roku in 
pravilno glasovalo 21 delegatov.  Od prejetih glasovnic je bila ena neveljavna, ker ni bila 
podpisana, ena prejeta glasovnica pa je bila neveljavna, ker ji ni bilo priloženo ustrezno 
pooblastilo. Za enega delegata je bilo prejeto pooblastilo, glasovnice delegata pa nismo prejeli.  
 
V roku so glasovali naslednji delegati: 
 
HK Olimpija 3/3:                               Miha Butara, Renata Zajc, Jože Kovač 
HDD Jesenice 1/2: Anže Pogačar 
HDK Maribor 3/3: Mitja Robar, Barbara Weiss, Jure Verlič 
HKMK Bled 3/3:        Domen Bucek, Tadej Burazin, Tomaž Tolar 
HK Triglav Kranj 3/3: Emiljan Pavlin, Gorazd Drinovec, Mitja Kern 
HK Slavija Junior 3/3: Samo Marc, Aleš Kolin, Matjaž Kvartuh 
HK Celje 2/2: Vid Valenčak, Aleš Kukovčič 
In-Line hokejska zveza 1/1: Bernard Urbanija 
Trim hokej klub 1/1:       Miloš Sluga  
DSSHL 1/1: Viktor Trilar 
 
 
Verifikacijska komisija drugih nepravilnosti ni ugotovila in potrjuje zapisnik: 

Predsednik verifikacijske komisije: Dejan KONTREC     
 
 
Član verifikacijske komisije: Jure PENKO 
 
 
Član verifikacijske komisije: Branka SLEJKO 
 
 
Zapisala: Branka SLEJKO      
 

Matjaž Rakovec, predsednik HZS         
 
 
 
 
Ljubljana, 1.7.2020 
 
 
 
 


