
 
 

Zadeva: ZAPISNIK 16. SKUPŠČINE HK OLIMPIJA Z DNE 14. 6 .2018 

Seja je bila 14. 6. 2018 v sejni sobi Zavoda Šport Ljubljana, Celovška cesta 25 v Ljubljani.  
 
Ob 14.30 uri je bilo prisotnih 24 udeležencev skupščine  oz. 17, na UO potrjenih članov s plačano članarino 
za 16. skupščino. 
Ob 14.44  se je prisotnim pridružila 18 članica. 
Ob 14.45 je bilo na Skupščini prisotnih 26 udeležencev oz. 18 članov s plačano članarino, potrjenih na UO.  
 
 
Udeležba glede na potrjeno listo članov 

Člani HK Olimpija s plačano članarino: 
Prisotnih:  
Odsotnih: 

24 
18 
  6  

 
Ad 1) 
V pozdravnem nagovoru je predsednik g. Tomaž Vnuk pozdravil vse navzoče in predlagal začetek 
skupščine.  
 
Ad.2 
 
Sklep 01-16 
Skupščina je z večino glasov sprejela sklep o imenovanju članov za vodenje skupščine v sestavi:  
1.1. Delovno predsedstvo 

 
1.1.1. Izvoljeni člani delovnega predsedstva: g. Tomaž Vnuk, predsednik, g. Miha Butara in g. Dušan 
Lepša  kot podpredsednika. 
 
1.1.2. Izvoljena člana verifikacijske komisije: g. Aleš Modic  in g. Uroš Cerjak 
1.1.3. Izvoljena zapisničarka: ga. Renata Zajc 
1.1.4. Izvoljena overovatelja zapisnika: g. Jure Vnuk  in  g. Igor Beribak 
 
Navzočih je bilo 17 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 16 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan.  
Za predlagani sklep je glasovalo 16 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad. 3 
 
Izvoljena člana verifikacijske komisije ugotovita, da je ob 14.30  prisotnih 17 članov oz. da je udeležba 
70,83%, da je Skupščina sklepčna ter da skladno s 1. točko 20. člena Statuta lahko začne z delom. 
 
Ad. 4 
Predsednik g. Tomaž Vnuk je pozdravil vse udeležence in predlagal potrditev dnevnega reda 16. skupščine 
HK Olimpija.  
 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev in pozdrav 
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine: 
 delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika 
 verifikacijska komisija: dva člana  
 dva potrjevalci zapisnika 
 zapisnikar 



 
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine 
4. Sprejem dnevnega reda 16. skupščine 
5. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje skupščine HK Olimpija 
6. Poročilo o delu HK Olimpija v letu 2017 
 poročilo nadzornega odbora 
 finančno poročilo 
 poročilo o delu 
 poročila trenerjev 

7. Odstop predsednika kluba g. Tomaža Vnuka 
8. Volitve v organe skupščine HK Olimpija  
 izvolitev volilne komisije 
 sprejem sklepa o načinu izvedbe volitev 
 volitve predsednika 
 volitve upravnega odbora 
 volitve nadzornega odbora  
 volitve disciplinske komisije 

9. Potrditev višine letne članarine in mesečne vadnine. 
10. Plan dela HK Olimpija za leto 2018 oziroma sezono 2018-2019. 
11. Razno 

 
Sklep 02-16 
Prisotni so potrdili predlagani dnevni red 16. skupščine HK Olimpija 
 
Navzočih je bilo 17 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 16 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 članov Skupščine HKO.  Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad.5.  
 
Sklep 03-16 
Prisotni se seznanijo in brez pripomb sprejmejo zapisnik 15. Skupščine HK Olimpija.  
 
Navzočih je bilo 17 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 16 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagani sklep je glasovalo17 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet. 
 
Ob 14:44 se je skupščini pridružila 1 članica. Število članov z glasovalno pravico je 18.  
 
Ad. 6 
 
Sklep 04-16 
Člani sprejmejo  poročilo o delu nadzornega odbora HK Olimpije za leto 2017, ki ga je predstavil 
predsednik g. Aleš Gerkman.  
 
Sklep 05-16 
Člani sprejmejo finančno poročilo HK Olimpija za leto 2017, ki ga je predstavil predsednik, g. Tomaž 
Vnuk.  
 
Sklep 06-16 
Člani sprejmejo poročilo o delu HK Olimpija za leto 2017, ki ga je predstavil predsednik, g. Tomaž 
Vnuk. 
 
Sklep 07-16 



 
Člani sprejmejo poročila trenerjev  HK Olimpija  za sezono 2017-2018, ki so jih v pisni obliki 
pripravili  g. Jure Vnuk za člane, g. Ildar Rahmatullin za U18 in U16, g. Igor Beribak za U12 in U14 ter 
g. Rok Prusnik za U10, U8 in U6. 
Navzočih je bilo 18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagane sklepe je glasovalo 17 članov Skupščine HKO. Vsi predlagani sklepi  so bili sprejeti z večino glasov 
skupščine HK Olimpija.  

 
 
Ad. 7 
Predsednik g. Tomaž Vnuk je skupščini podal predlog za razrešitev z mesta predsednika in hkrati tudi 
predlog za razrešitev vseh organov društva, ki so bili izvoljeni na enotni listi 
 
Sklep 8-16 
Člani  razrešijo predsednika g. Tomaža Vnuka in vse organe društva.   
 
Navzočih je bilo 18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 16 članov Skupščine HKO. Dva člana sta bila vzdržana. 
Za predlagan sklep je glasovalo 16 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 8 
8.1. izvolitev volilne komisije 

 
Sklep 09-16  
Skupščina potrjuje predlagano listo za volilno komisijo v sestavi: g. Dušan Lepša, g. Vladimir Ban 
in g. Aleš Gerkman.  
Navzočih je bilo 18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 15 članov Skupščine HKO. Trije člani so se vzdržali.  
Za predlagan sklep je glasovalo 15 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet.  
 
8.2. sprejem sklepa o načinu izvedbe volitev 
Predsedujoči skupščine g. Tomaž Vnuk je predlagal, da navzoči potrdijo predsednika, upravni odbor in listo 
organov društva. 
 
8.3. volitve predsednika HK Olimpija 
Za predsednika HK Olimpija za 4-letni mandat je predlagan g. Miha Butara.  
 
Sklep 10-16 
Skupščina potrjuje g. Miho Butaro za predsednika HK Olimpija za mandat  2018-2022. 
Navzočih je bilo18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagan sklep je glasovalo17 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet 
 
8.4. volitve upravnega odbora HK Olimpija 
Za člane upravnega odbora so predlagani 

1.Miha Butara, predsednik 
2. Dušan Mes 
3. Tomaž Vnuk  
4. Simona Remih 
5. Dušan Lepša 
6. Vladimir Ban 
7. Matjaž Ferkov 
8. Damjan Režek 
 

Sklep 11-16 



 
Skupščina potrjuje Upravni odbor HKO  v sestavi g. Miha Butara, g. Dušan Mes, g. Tomaž Vnuk, ga. 
Simona Remih, g. Dušan Lepša, g. Vladimir Ban, g. Matjaž Ferkov in g. Damjan Režek za mandat  
2018-2022. 
 
Navzočih je bilo18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagan sklep je glasovalo17 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet 
 
8.5. volitve nadzornega odbora HK Olimpija 
Za člane nadzornega odbora so predlagani 

1. Aleš Gerkman 
2. Andrej Turk 
3. Uroš Cerjak 

 
8.6. volitve disciplinske komisije HK Olimpija  
Za člane disciplinske komisije so predlagani 

1. Janko Zupan 
2. Aleš Modic 
3. Amir Hatič 

 
Sklep 12-16 
Skupščina potrjuje predlagano listo za organe društva za mandat  2018-2022:  
Nadzorni odbor HKO: Aleš Gerkman, Andrej Turk in Uroš Cerjak. 
Disciplinska komisija: Janko Zupan, Aleš Modic in Amir Hatič  
 

Navzočih je bilo 18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan.  
Za predlagani sklep je glasovalo 17 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet.  
 
Novoizvoljeni predsednik g. Butara se je navzočim zahvalil za izkazano zaupanje in dodal, da se zaveda 
odgovornosti, ki jo prevzema skupaj z generalnima pokroviteljema Slovenskimi železnicami in Mestno 
občino Ljubljana in dodal, da bomo tudi v naprej skrbeli za razvoj hokeja v vseh selekcijah od začetnikov do 
članske ekipe.  
 
Ad. 9 
 
Sklep 13-16 
Letna članarina za vse člane, starejše od 15 let znaša 20,00 EUR in 10,00 EUR za vse igralce, mlajše od 
15 let. Mesečna vadnina za prvega otroka znaša 72,00 EUR, za drugega oz. naslednje iz iste družine pa  
20,00 EUR.  
Navzočih je bilo 18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagane sklepe je glasovalo 17članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad. 10 
 
Predsedujoči skupščine je  predstavil  plan dela in finančni plan za 2018 oziroma za sezono 2018-2019.  
 
Sklep 14-14 
Člani so potrdili plan dela in finančni načrt za leto 2018 oziroma za sezono 2018-2019. 
Navzočih je bilo18 članov Skupščine HKO.  
Opredeljenih je bilo 17 članov Skupščine HKO. En član je bil vzdržan. 
Za predlagane sklepe je glasovalo17 članov Skupščine HKO. Sklep je bil sprejet 
 
Ad. 11. RAZNO 
 



 
11.1. 
G. Aleš Modic je vprašal, zakaj bomo otroke v selekciji U12 tudi v sezoni 2018-2019 razdelili v dve 
tekmovalni ekipi, otrok v selekciji U14 pa ne? 
Po krajši razpravi je predsedujoči odgovoril, da si morajo igralci z redno udeležbo na treningih  in kvalitetno 
igro v selekciji U14 izboriti mesto v ekipi.  
 
11.2. 
G Amir Hatič si želi, da igralci HKO hodijo na tekme in turnirje v enotnih klubskih oblačilih. Predlagal je, da 
v kolikor se starši ne bi odločili za nakup ponujenih enotnih oblačil, se mesečna vadnina za vse otroke 
dvigne za 10,00 EUR in da se iz teh sredstev kupijo enotna oblačila.  
Predsedujoči je odgovoril, da smo na klubski spletni  objavili ugodno ponudbo za nakup enotnih klubskih 
oblačil (trenirka, bunda in anorak) po ugodni ceni, žal pa nikogar ne moremo prisiliti v nakup.  
 
S predlogom g. Hatiča se je Skupščina strinjala.  
 
11.3. 
G. Uroš Cerjak je povedal, da je bilo lani precej nezadovoljstva med starši zaradi ukinitve 50% popusta za  
vadnino za mesec julij zato prosi, da starše o vseh spremembah obveščamo preko klubske spletne strani.  
 
Navzoči so soglašali, da se osnutek zapisnika 16. skupščine objavi na spletni strani HKO.  
 
 
Skupščina se je zaključila ob 15.10 uri.  
 
 
 
Predsedujoči skupščini:    
 
g. Tomaž Vnuk 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:       Zapisnikarica:   
 
g. Igor Beribak       ga. Renata Zajc 
 
 
g. Jure Vnuk 
 
 
 
 
 
Priloge:  

 Lista prisotnih na skupščini 14.06.2018 

 Lista prisotnih z glasovalno pravico  


