HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
Zagreb, Trg sportova 11
Broj: 293 / 08
Datum: 06.11.2008.

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
06.11.2008.
Skupština HHS-a održana je u prostoriji Hrvatskog olimpijskog odbora, Trg Krešimira
Ćosića 11, s početkom u 17,45 sati.
Predsjedavajući sjednice: Zlatko Dežđek (predsjednik HHS)
Rad Skupštine
Predsjedavajući Zlatko Dežđek otvorio je rad sjednice.
Izabrana je Komisija za verifikaciju mandata (jednoglasno) u sastavu:
Siniša Peranić, Hrvoje Abramović, Berislav Novaković
Komisija za verifikaciju mandata podnijela je izvješće:
Sjednici je prisutno 17 predstavnika s pravilno ispunjenim punomoćima.
Također, prisutan je i predstavnik HK Petrinja, kao privremeni član, te nema
pravo glasa do primanja u punopravno članstvo HHS.
Predstavnik Zeline nije prisutan.
Prisutni su slijedeći predstavnici:
Akademičar- Mladost 1
(Eduard Šaš)
Concordia
1
(Josip Vuinović)
Jedinstvo
2
(August Galunić, Mladen Primužić)
Marathon
2
(Branko Bakmaz, Krešo Tralić)
Mladost
2
(Ružica Hanžek, Hrvoje Abramović)
Šišmiš
1
(Ljubomir Bonačić)
Trešnjevka
1
(Robert Vuk)
Viktoria
1
(Klaudio Antolković)
Zagreb
1
(Berislav Novaković)
Zrinjevac
2
(Siniša Peranić, Dario Gavranović)
Zag.hokejski savez
1
(Vladimir Mikac)
Predsjednik
1
(Zlatko Dežđek)
Glavni tajnik
1
(Zvonimir Kaić)
Petrinja
1
(Miljenko Udovičić)
Sjednici je prisutno 17 predstavnika, 15 iz 7 udruženih organizacija, te
predsjednik i glavni tajnik Saveza.
Svi predstavnici predali su pravilno ispunjene punomoći.
Konstatira se da je od mogućih 18 predstavnika prisutno 17, te da Skupština ima kvorum,
te se može pravovaljano odlučivati i donositi odluke.

Ostali nazočni: Daniela Božić (dopredsjednica HHS), Vladimir Miletić (predsjednik NO
HHS), Josip Leljak (HK Jedinstvo), Tomislav Tišljar (HK Zrinjevac), Žarko Babić (tajnik
ZHS), Slaven Zlatar.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Redovne skupštine :
- Radnog predsjedništva
- Ovjerovitelja zapisnika
- Zapisničara
2. Izvješća
- predsjednika o radu Saveza
- Nadzornog odbora
- financijska izvješća
3. Primanje u članstvo Hrvatskog hokejskog saveza
- HK „Petrinja“ Petrinja
4. Normativni akti
- izmjene Statuta HHS
- izmjene Registracijskog pravilnika
- izmjene Natjecateljskog pravilnika
5. Plan razvoja HHS 2008-2011.
6. Odluka o imenovanju počasnog predsjednika HHS
7. Razno – pitanja i prijedlozi
AD 1. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Izabrano je Radno predsjedništvo (jednoglasno) u sastavu:
Zlatko Dežđek-predsjedavajući, te članovi Zvonimir Kaić i Branko Bakmaz
Izabrana su 2 ovjerovitelja zapisnika (jednoglasno):
Ružica Hanžek i August Galunić
Izabran je zapisničar (jednoglasno):
Slaven Zlatar
AD 2. IZVJEŠĆA
Prisutnima su u materijalima za sjednicu unaprijed dostavljena slijedeća
izvješća: izvješće predsjednika o radu Saveza od protekle skupštine do danas, izvješće
Nadzornog odbora i financijska izvješća. Uz ta izvješća dostavljena su i izvješća
Materijalno-financijskog povjerenstva, te izvješće o međunarodnim nastupima
reprezentacija.
Predsjednik Zlatko Dežđek detaljno je prisutne upoznao s izvješćem o radu
saveza, nakon čega se je prešlo na raspravu o izvješću.
August Galunić upitao je zašto se u izvješću govori što ćemo raditi, a ne što smo
napravili, gdje su programi po kojima se mogu dobiti sredstva, te zašto u hokeju još
nismo školovali trenersku struku.
Tomislav Tišljar upitao je koja su to 4 profesionalca u Hrvatskom hokejskom
savezu, zašto kancelarija nema uredovno vrijeme za stranke, te zašto nema organiziranog
natjecanja djevojaka u svim kategorijama.
Zlatko Dežđek odgovorio je da izvješće nije pisano u obliku koji je spomenuo
August Galunić, baš protivni, napisano je upravo o onome što smo napravili u proteklom

vremenu, programi su neki napravljeni, a neki se rade i bez obzira na to vrlo je teško doći
do dodatnih financijskih sredstava preko HOO-a ili sponzora. Preko Hrvatske olimpijske
akademije školovali smo dio trenerske struke od koje jedan dio radi u hokeju.
Kada se kaže 4 profesionalca misli se na 4 osobe koje profesionalno rade u hokeju i u
HHS i u ZHS.
Što se tiče radnog vremena kancelarije, trebalo bi odrediti vrijeme i dane u tjednu kada
je voditelj ureda u kancelariji kada mu se mogu obratiti klubovi i ostale stranke.
Miljenko Udovičić istakao je kako je razvoj hokeja u Sisku odmakao puno više
nego je to prikazano u izvješću. Zaposlenik ZHS-a idu u Sisačko-moslavačku županiju
svaki tjedan. Broj djece koja se bave hokejom po školama je veliki. Potrebno je
osposobiti profesore TZK za vođenje hokeja po školama, seminarima HHS i tečajevima u
organizaciji Hrvatske olimpijske akademije. U suradnji s Kineziološkim fakultetom
predloženo je da studij za hokejske trenere započne 2009/2010., utvrđuju se detalji
školovanja.
S obzirom na broj djece i mogućnosti širenja hokeja i na druge županije trebalo bi nam
barem 2000 palica i loptica, te ostale hokejske opreme.
Predsjednik Nadzornog odbora opisao je izvješće Nadzornog odbora, te istakao
kako Savez posluje uredno, prema propisanim zakonskim propisima.
Isto je vidljivo i iz izvješća materijalno-financijskog povjerenstva i dostavljenih
godišnjih financijskih izvješća.
Rasprave o ovim izvješćima nije bilo, te se prešlo na glasovanje o izvješćima.
Izvješće o radu saveza prihvaćeno je glasovanjem uz 14 glasova za i 3 suzdržana
glasa.
Izvješće Nadzornog odbora, materijalno-financijskog povjerenstva i financijska
izvješća prihvaćena su glasovanjem uz 14 glasova za, 1 glas protiv i 2 suzdržana glasa.
AD 3. PRIMANJE U ČLANSTVO HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
Klub HK „Petrinja“ iz Petrinje uputo je zamolbu Hrvatskom hokejskom savezu s
dokumentima potrebnim za primanje u članstvo HHS. Klub je uredno registrirani u
Uredu državne uprave.
HK „Petrinja“ primljen je u privremeno članstvo odlukom Izvršnog odbora HHS,
te se iz tih razloga predlaže skupštini primanje HK „Petrinja“ u punopravno članstvo
Hrvatskog hokejskog saveza..
Član HK „Petrinja“ i predstavnik na ovoj skupštini Miljenko Udovičić dao je
kratak pregled dosadašnjeg rada i planova za budući razvoj HK „Petrinja“ i hokeja u
Sisačko-moslavačkoj regiji.
Između ostaloga istaknut je velik broj djece s kojima se radi. Problem je u broju
rekvizita i stručnog kadra. Dobiveno je jedno betonsko igralište u Petrinji na koje bi se
stavila umjetna trava koja bi se posudila od Zagrebačkog hokejskog saveza, te još jedno
veliko igralište, odnosno pomoćno lešnato nogometno igralište na kojem bi se mogla
postaviti umjetna trava.
Klaudio Antolković pozdravio je broj djece s kojom se radi, te istakao žaljenje što
nema dovoljno rekvizita. Smatra da bi HHS trebao učiniti više po tom pitanju.
HK „Petrinja“ jednoglasnom odlukom primljen je u članstvo Hrvatskog
hokejskog saveza, te je isto pozdravljeno aplauzom svih prisutnih.
Nakon zaprimanja u članstvo predstavnik HK „Petrinja“ Miljenko Udovičić dostavio je
predstavničku punomoć, koju je Komisija za verifikaciju mandata prihvatila, te istakla kako sada
skupština broji 18 članova, od mogućih 19.

AD 4. NORMATIVNI AKTI
U travnju ove godine otvorila se javna rasprava o izmjenama i dopunama
normativnih akata HHS.
Na temelju pristiglih prijedloga radna grupa za izradu prijedloga izmjena i
dopuna Statuta, Registracijskog pravilnika i Natjecateljskog pravilnika predložila je
prijedlog izmjena i dopuna, te ga stavila na javnu raspravu 23. srpnja 2008.
Na taj prijedlog stigla su dva očitovanja na prijedlog za izmjenu i dopunu
Registracijskog pravilnika, a koja su prilično suprotstavljenih stajališta.
STATUT HHS
Zlatko Dežđek predložio je da se predložene izmjene i dopune statuta HHS
prihvate.
Na navedeni prijedlog svoju suglasnost dao je Hrvatski olimpijski odbor i
Gradski ured za upravu.
Predložene su slijedeće izmjene i dopune Statuta HHS.
Članak 19.- DOPUNA
Dodati pod 7.
“7. Dokaz o ispunjavanju uvjeta prema odredbama važećeg Registracijskog pravilnika.”
Članak 36. - DOPUNA
Dodati 5. stavak:
„Izvršni odbor u hitnim slučajevima može svoje odluke donositi elektronskom poštom, na
način da se tako donesene odluke potvrde na prvoj sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.“
Članak 39. – DOPUNA
- pod stalna tijela dodati – „Stručno programsko povjerenstvo“
- iza navedenih stalnih tijela dodati novi stavak:
„Stručno programsko povjerenstvo, priprema Izvršnom odboru HHS određene
operativne i strateške materijale, te predlaže programe i projekte za poboljšanje rada
HHS, te je zaduženo za kontrolu provođenja Plana razvoja.“
Članak 54.
Reprezentacija ima:
- stručni stožer
- izbornika
- trenera/e
- koordinatora rada reprezentacije
- liječnika, fizioterapeuta, psihologa
- tehničko osoblje
Članak 55, 56. i 57.
- BRIŠU SE
Članak 58.
Poslovnikom o radu reprezentacije uređuje se način djelovanja, prava i obveze igrača, te prava,
obveze i radni uvjeti za stručni stožer, izbornika, trenera/e, koordinatora rada reprezentacije,
liječnika, fizioterapeuta, psihologa, tehničko osoblje i ostalih članova reprezentacije.

Članak 65.
- IZMJENA
- izmjeniti stavak 2.:
“Glavni direktor Saveza posao obavlja profesionalno, u radnom odnosu s Hrvatskim
hokejskim savezom.
Glavni direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom o radu, Statutom i drugim općim
aktima, odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Hrvatskog hokejskog saveza.
Izvršni odbor donosi odluku o djelokrugu rada glavnog direktora i pravu zastupanja
glavnog direktora.
Određeni poslovi glavnog tajnika Saveza odlukom IO HHS mogu se dati u djelokrug rada
glavnog direktora.
Osim poslova koje mu odredi Izvršni odbor Saveza glavni direktor vodi ured Hrvatskog
hokejskog saveza i odgovoran je za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i
pomoćnih poslova.
Poslove profesionalnog glavnog tajnika koji se financiraju iz proračuna Hrvatskog
olimpijskog odbora obavlja glavni direktor HHS.
Miljenko Udovičić smatra da članak 39. koji govori o Stručno programskom
povjerenstvu nije dobar, te ga kao takvog ne bi smjeli prihvatiti, pošto će stvoriti
probleme u provedbi, odnosno SPP neće biti u mogućnosti obavljati funkciju koju bi
trebao imati. SPP je po prijedlogu zadužen samo za predlaganje, a ne i za provedbu, te
kontrolira samoga sebe što nije prihvatljivo.
Odgovoreno je kako taj članak daje mogućnost SPP-u za provedbu, te se smatra
da će se programima koje predloži SPP na usvajanje Izvršnom odboru odrediti točno tko
će što provoditi. O ovome se razvila dugotrajna diskusija, te se stajališta nisu mogla
usuglasiti.
Miljenko Udovičić zapitao je koji je smisao promjena članaka 54-58. u vezi
reprezentacija i zašto se stavio zadnji stavak članka 65.
Odgovoreno je da se izmjenama članaka 54-58. pokušava rad oko reprezentacija
pobliže urediti Poslovnikom o radu reprezentacije, a zadnji stavak članka 65. je bitan
radi određivanja odnosa između Hrvatskog hokejskog saveza i Hrvatskog olimpijskog
odbora u pogledu financiranja plaće profesionalca koji radi u uredu saveza.
Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Statuta prešlo se na glasovanje o
prijedlogu radne skupine.
Izmjene i dopune Statuta prihvaćene su glasovanjem uz 10 glasova za, 3 glasa
protiv i 5 suzdržanih glasova.
REGISTRACIJSKI PRAVILNIK HHS
Radna grupa izradila je prijedlog izmjena i dopuna Registracijskog pravilnika,
ali su stajališta o mnogim prijedlozima vrlo raznolika. Problemi koji se pokušavaju
riješiti ovim izmjenama su: ukidanje ili ne dvojne registracije, ukidanje ili ne materijalne
nadoknade, ugovori između klubova i igrača, status maloljetne djece prilikom prelaska iz
kluba u klub, zaštita kluba i zaštita igrača prilikom prijelaza iz kluba u klub.
Brojni diskutanti su istaknuli upravo te probleme.
S obzirom na razdvojena mišljenja prisutnih jednoglasno je zaključeno da se
osnuje radna grupa za izradu prijedloga Registracijskog pravilnika, u koju će svaki klub
dati po jednog predstavnika, a koja će obaviti taj posao i izraditi konačni prijedlog za
narednu skupštinu.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HHS
Radna grupa izradila je prijedlog izmjena i dopuna Natjecateljskog pravilnika
kako slijedi:
Članak 6. - IZMJENA
Mini hokej staviti pod 7/ pod stalna natjecanja, premjestiti iz ostalih natjecanja u stalna.
Ovo je preporuka FIH-e zbog popularnosti natjecanja u globalnim razmjerima, a
i zbog razvoja hokeja u Hrvatskoj (Petrinja, Sisak, Samobor…)
Predloženo je da se izrade propozicijama natjecanja za mini hokej.
Izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika, zajedno s prijedlogom da se izrade
propozicije za mini hokej, prihvaćene su glasovanjem uz 15 glasova za, 2 glasa protiv i 1
suzdržani glas.
AD 5. PLAN RAZVOJA HHS
Plan razvoja išao je u javnu raspravu 23. srpnja 2008. Na njega nitko nije
dostavio primjedbe.
Opisan je Plan razvoja, te je istaknuto kako na temelju njega treba izraditi
programe. Plan razvoja temelji se na 10 osnovnih točaka, a to su: razvoj trenerske
strukture, sudačke strukture, hokeja izvan Zagreba, reprezentativnih selekcija,
organizacije natjecanja, strukture saveza, strukture klubova, suradnje s medijima,
marketinga i hokejske infrastrukture. Za sva ta područja djelovanja treba donijeti
precizne programe na temelju kojih će se provađati aktivnosti. Plan razvoja se u tom
smislu može dopunjavati i poboljšavati.
Miljenko Udovičić istakao je da se razvojni programi neće moći provesti na ovaj
način, jer smo upravo statutarnim dopunama to onemogućili.
Odgovoreno je kako donesene statutarne odredbe ne sprječavaju provedbu razvojnih
programa, a o čemu se nisu usuglasila stajališta.
Klaudio Antolković smatra da je osnovni problem kako stimulirati rad s djecom,
kako da se kupe jeftinija hokejska oprema i rekviziti, te upitao ima li savez mogućnosti
nabavljati rekvizite po jeftinijim cijenama.
Odgovoreno je da takve mogućnosti postoje.
Vladimir Miletić osvrnuo se na način rada skupštine. Plan razvoja čini mu se vrlo
korektnim, na njega je potrošeno mnogo truda, te bi diskusija trebala proteći uz
konkretne prijedloge, a ne uz prigovore.
Nakon rasprave o Planu razvoja prišlo se glasovanju.
Plan razvoja prihvaćen je glasovanjem uz 12 glasova za, 4 glasa protiv i 2
suzdržana glasa.
AD 6. ODLUKA O IMENOVANJU POČASNOG PREDSJEDNIKA HHS
Branko Besednik, sukladno članku 21. Statuta HHS predložen je za počasnog
predsjednika Hrvatskog hokejskog saveza.
Branko Besednik rođen je 8. svibnja 1925. godine, član je HK Marathon iz
Zagreba, bio je predsjednik Hrvatskog hokejskog saveza, te sudjelovao u razvoju hokeja
na svim nivoima. Bio je predsjednik HK Marathon, član JOK-a i predsjednik nadzornog
odbora JOK-a. Nositelj je mnogobrojnih športskih priznanja i nagrada.

Branko Besednik jednoglasnom je odlukom imenovan počasnim predsjednikom
Hrvatskog hokejskog saveza.
AD 7. RAZNO – PITANJA I PRIJEDLOZI
Tijekom današnje sjednice skupštine od HK Zrinjevac zaprimljen je prijedlog za
izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika HHS.
Ova izmjena i dopuna prosljeđuje se u proceduru za slijedeću sjednicu skupštine.

Sjednica završena u 21,00 sati.
Zapisničar

- Slaven Zlatar

v.r.

Predsjedavajući

- Zlatko Dežđek

v.r.

Ovjerovitelji zapisnika

- Ružica Hanžek

v.r.

- August Galunić

v.r.

