HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Broj: 340 / 08
Datum: 09.12.2008.

ZAPISNIK SA SJEDNICE IZBORNE SKUPŠTINE
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
09.12.2008.
Sjednica Izborne skupštine održana je u prostoriji HOO-a, soba 48, Trg Krešimira
Ćosića 11, Zagreb.
Početak sjednice u 17,45 sati.
Rad Skupštine
Predsjednik Zlatko Dežđek otvorio je rad sjednice.
Izabrana je Komisija za verifikaciju mandata (jednoglasno) u sastavu:
Ružica Hanžek, Željko Oršiček, Mladen Primužić
Komisija za verifikaciju mandata podnijela je izvješće:
Sjednici je prisutno 19 predstavnika s pravilno ispunjenim punomoćima.
Prisutni su slijedeći predstavnici:
Akademičar- Mladost 1
(Eduard Šaš)
Concordia
1
(Denis Haid)
Jedinstvo
2
(Josip Leljak, Mladen Primužić)
Marathon
2
(Branko Bakmaz, Krešo Tralić)
Mladost
2
(Ružica Hanžek, Hrvoje Abramović)
Petrinja
1
(Josip Mrgan)
Šišmiš
1
(Željko Oršiček)
Trešnjevka
1
(Robert Vuk)
Viktoria
1
(Klaudio Antolković)
Zagreb
1
(Berislav Novaković)
Zelina
1
(Krunoslav Hrupec)
Zrinjevac
2
(Siniša Peranić, Igor Capan)
Zag.hokejski savez
1
(Vladimir Mikac)
Predsjednik
1
(Zlatko Dežđek)
Glavni tajnik
1
(Zvonimir Kaić)
Sjednici je prisutno 19 predstavnika, 17 iz svih 12 udruženih organizacija, te
predsjednik i glavni tajnik Saveza.
Svi predstavnici predali su pravilno ispunjene punomoći.
Konstatira se da je od mogućih 19 predstavnika prisutno svih 19, te da Skupština ima
kvorum, te se može pravovaljano odlučivati i donositi odluke.
Na skupštinu su, osim klubova, pozvani i članovi IO HHS, te predstavnici tijela HHS..

Ostali nazočni: Daniela Božić (dopredsjednica HHS), Branko Besednik (počasni
predsjednik HHS), Vladimir Miletić (predsjednik NO HHS), Milan Žegarac (predsjednik
Zbora trenera), Miljenko Udovičić (HK Petrinja), Štefica Farkaš (HK Trešnjevka), Dario
Gavranović (HK Zrinjevac), Tomislav Tišljar (HK Zrinjevac), Damir Šuliček (HK
Viktoria), Slaven Zlatar (glavni direktor HHS).
Vladimir Mikac predložio je da se predloženi dnevni red nadopuni točkom 6. Odluka o
proglašenju Zagrebačkog hokejskog centra nacionalnim centrom hokeja na travi u
Republici Hrvatskoj.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Uz ovu nadopunu predloženog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela skupštine :
- Radnog predsjedništva
- Izborne komisije
- Ovjerovitelja zapisnika
- Zapisničara
2. Izvješća
- predsjednika o radu Saveza
- Nadzornog odbora
- financijska izvješća
3. Normativni akti
4. Razrješnice tijela HHS
5. Izbori za mandatno razdoblje 2008 – 2012.
- objava Izborne komisije o podnesenim kandidaturama za predsjednika HHS
- program rada kandidata za predsjednika HHS
- izbor predsjednika HHS
- izbor dopredsjednika HHS
- izbor glavnog tajnika HHS
- izbor Izvršnog odbora HHS
- izbor Nadzornog odbora HHS
- izbor Stegovnog suda i Stegovnog suca HHS
6. Odluka o proglašenju Zagrebačkog hokejskog centra nacionalnim centrom hokeja
na travi u Republici Hrvatskoj
Prije prelaska na točke dnevnog reda predsjednik HHS Zlatko Dežđek zamolio je
prisutne da se dodjeli plaketa za dugogodišnji športski rad počasnom predsjedniku HHS
Branku Besedniku i plaketa za 60-tu obljetnicu športskog djelovanja HK Jedinstvu, što je
i učinjeno, uz odobravanje i veliki pljesak svih prisutnih.
Branko Besednik i Josip Leljak, koji je primio plaketu u ime HK Jedinstvo, zahvalili su
se prisutnima na dodijeljenim plaketama.
AD 1. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Izabrano je Radno predsjedništvo (jednoglasno) u sastavu:
Zvonimir Kaić-predsjedavajući, te članovi Eduard Šaš i Vladimir Mikac
Izabrana je Izborna komisija (jednoglasno) u sastavu:
Hrvoje Abramović-predsjednik, Klaudio Antolković, Berislav Novaković

Izabrana su 2 ovjerovitelja zapisnika (jednoglasno):
Robert Vuk i Josip Leljak
Izabran je zapisničar (jednoglasno):
Slaven Zlatar
AD 2. IZVJEŠĆA
Zlatko Dežđek iznio je u skraćenom obliku prethodno napisano i dostavljeno
izvješće predsjednika o radu Saveza u proteklom mandatu, te istakao probleme s kojima
se savez susretao tijekom rada.
U navedenom razdoblju održano je 6 skupština i 28 sjednica Izvršnog odbora.
Tijekom mandata podnesene su dvije ostavke na članstvo u Izvršnom odboru, što
je na skupštinama nadopunjeno novim osobama.
Obim i sadržaj poslova bio je velik, a sve to, osim stručnosti, zahtjeva i mnogo
vremena. Neki članovi Izvršnog odbora preuzeli su veći teret od drugih. Poseban
problem bilo je stalno pomanjkanje financija.
Dosta se radilo na izmjenama naših normativnih akata, intenzivna suradnja bila
je s tijelima EHF, gradskim i državnim tijelima, te športskim institucijama, a posebno je
bila uspješna promocija hokeja. Osnovana su 3 nova kluba; HK Šišmiš iz Samobora, HK
Petrinja iz Petrinje i HK Viktoria iz Svetog Ivana Zeline.
Započelo se raditi po novom modelu s reprezentacijama, naročito je to vidljivo u
radu sa seniorskom reprezentacijom, gdje su već vidljivi određeni pozitivni pomaci.
Broj međunarodnih nastupa naših reprezentacija je vrlo velik i tu se susrećemo s
problemom financijskog praćenja svih nastupa.
Obilježena je 70-ta obljetnica HHS, 50-ta obljetnica HK Zeline, 55-ta obljetnica
Zagrebačkog hokejskog centra, 60-ta obljetnica HK Jedinstva, ali nam ostaje obveza
obilježavanja 100-te obljetnice hokeja u Samoboru.
Poseban problem s kojim se susrećemo su kadrovi. Hokej je šport koji ne spada u
red profesionalnih športova, međutim, u svim aspektima, prema svim problemima i
zadacima moramo se postaviti profesionalno i stručno.
Zakonodavac je nedvosmislen kada govori o stručnosti, a pogotovo u radu s
mlađim kategorijama. Jedan dio trenera osposobljen je preko Hrvatske olimpijske
akademije, dio igrača završio je Kineziološki fakultet, a poduzimaju se mjere da već
završene profesore kineziologije usavršimo u trenere hokeja. Već su dogovoreni oblici
suradnje s Kineziološkim fakultetom u pogledu stvaranja novih kadrova, razrađuje se
projekt uvađanja hokeja u srednje i osnovne škole. Jedino uz takav pristup možemo
razmišljati o razvoju hokeja.
Osim trenera važno je da se tijela Saveza popune stručnim osobama iz različitih
profesija.
U proteklom razdoblju povećan je broj profesionalnih osoba koje rade za
dobrobit hokeja.
Uz stručnost, u hokeju je važan i hokejski entuzijazam, bez kojeg je nemoguće
provesti sve zacrtano iz Plana razvoja.
U budućem razdoblju potrebno je ojačati klubove, nastaviti na proširenju hokeja
po Hrvatskoj, u novim sredinama,poboljšati postojeću i izgraditi novu hokejsku
infrastrukturu, poboljšati medijsko praćenje hokeja, pokrenuti marketinšku aktivnost
kako bi se došlo do sponzora, stručni rad s reprezentacijama podići na viši nivo.
Nakon obrazloženog izvješća prešlo se na raspravu o izvješćima.

Vladimir Mikac zahvalio se na radu i na dobroj suradnji Hrvatskog hokejskog
saveza i Zagrebačkog hokejskog saveza, nakon čega više nije bilo rasprave o izvješću
predsjednika Saveza o radu HHS.
Vladimir Miletić obrazložio je izvješće Nadzornog odbora, u kojem je rad HHS u
proteklom razdoblju ocijenjen pozitivno.
Nadzorni odbor, u proteklom mandatnom razdoblju, održao je 5 sjednica na
kojima je raspravljano financijsko poslovanje i programska i financijska politika Saveza.
O izvješću Nadzornog odbora nije bilo rasprave.
Slaven Zlatar obrazložio je financijska izvješća Saveza s presjekom financijskog
stanja na dan 28.11.2008.
O financijskim izvješćima nije bilo rasprave.
Osim navedenih izvješća skupštini su dostavljena i izvješća Glavnog tajnika,
Materijalno financijskog povjerenstva, Stegovnog suda, Stegovnog suca, Zbora trenera,
Zbora sudaca, Natjecateljskog povjerenstva, Voditelja natjecanja, Registracijskog
povjerenstva i Povjerenstva za normativne akte.
Igor Capan smatra da se potkrala greška u izvješću Zbora trenera, te da Damir
Vučković treba biti upisan i pod trenerom pionira Concordije.
Ova primjedba jednoglasno je prihvaćena.
Nakon rasprave prešlo se na usvajanje izvješća.
Izvješće predsjednika o radu Saveza usvojeno je jednoglasno.
Izvješće Nadzornog odbora usvojeno je jednoglasno.
Financijska izvješća i sva ostala izvješća usvojena su jednoglasno.
AD 3. NORMATIVNI AKTI
Temeljem prijedloga Stručno programskog povjerenstva i odluke Izvršnog odbora
Hrvatskog hokejskog saveza od 1. prosinca 2008. godine predlaže se Skupštini Hrvatskog
hokejskog saveza izmjena članka 39. Statuta HHS u stavku koji se nalazi odmah iza
navedenih stalnih tijela, te koji sada glasi:
„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.“
Prijedlog za izmjenu navedenog stavka članka 39. je slijedeći:
„Stručno programsko povjerenstvo programe i projekte, te operativne i strateške
materijale daje na usvajanje Izvršnom odboru HHS.
Usvojene programe i projekte, te operativne i strateške materijale IO HHS daje
na provođenje Stručno programskom povjerenstvu.
IO HHS zadužen je za kontrolu provođenja navedenih programa i projekata, te
operativnih i strateških materijala.“
Ovaj prijedlog jednoglasno je usvojen.
Zajedno s ovom izmjenom i izmjenama donesenim na prošloj skupštini
jednoglasno je usvojen novi tekst Statuta Hrvatskog hokejskog saveza.
S obzirom na odluku s prošle skupštine HHS, radna grupa sastavljena od
predstavnika klubova izradila je prijedlog novog Registracijskog pravilnika.
Rasprava o prijedlogu Registracijskog pravilnika jednoglasno je odgođena je za
slijedeću skupštinu HHS, pošto još postoje neke nejasnoće oko konačnog prijedloga
Registracijskog pravilnika.

Prijedlozi HK Zrinjevac i HK Jedinstvo o tumačenju članka 39. Natjecateljskog
pravilnika, a koji se odnosi na plaćanje troškova sudaca na međunarodnim nastupima
naših klupskih ekipa u inozemstvu, prebačeni su na raspravu tijelima Saveza.
AD 4. RAZRJEŠNICE
Predloženo je da se svim tijelima HHS dadu razrješnice.
Jednoglasno su date razrješnice svim tijelima HHS.
Skupština je nastavila s radom sa 17 predstavnika, pošto su predsjednik i glavni tajnik
razrješeni svojih dužnosti.
AD 5. IZBORI ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2008 – 2012.
OBAJAVA IZBORNE KOMISIJE O KANDIDATURAMA ZA PREDSJEDNIKA HHS
Izborna komisija objavila je da su dostavljene ispravne kandidature s pisanim
programom rada za Zlatka Dežđeka i Miljenka Udovičića.
PROGRAM RADA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA HHS
Zlatko Dežđek i Miljenko Udovičić iznijeli su program rada u mandatnom
razdoblju 2008-2012. Prvo je program rada iznio Zlatko Dežđek, a potom Miljenko
Udovičić.
Zlatko Dežđek istaknuo je kako se program rada za naredno mandatno razdoblje
temelji na usvojenom Planu razvoja Hrvatskog hokejskog saveza, te smatra da je taj plan
odraz naših želja, potreba, ali i realnih mogućnosti.
Od budućih članova Izvršnog odbora očekuje se timski rad u kojega treba uložiti i
znanje i vrijeme, a svaki član Izvršnog odbora bio bi zadužen za određene projekte plana,
što se mora stalno pratiti.
Rad Saveza, također se temelji i na radu pojedinih tijela Saveza. Rad tijela
Saveza koordinirat će i nadzirati IO HHS.
Posebna pažnja u radu bit će posvećena razvoju hokeja u novim sredinama, ali i
pomoći postojećim klubovima, radu reprezentacija, suradnji s medijima, marketinškoj
djelatnosti, sponzorima, donatorima, usavršavanju kadrova, te hokejskoj infrastrukturi,
gdje posebno treba poraditi na izgradnji terena s umjetnom travom u Svetom Ivanu Zelini
i realizacija izgradnje nacionalnog hokejskog centra.
Kod svega toga mora se uzeti u obzir da ulazimo u vrijeme teške financijske krize,
što će se sigurno odraziti i na šport, te nas očekuju teška vremena, ali smatra da se
usprkos nadolazećim problemima možemo izboriti za programe djelovanja.
Miljenko Udovičić predstavio je svoj program rada, odnosno program razvoja
hokeja u Republici Hrvatskoj za naredno mandatno razdoblje u čijoj izradi su sudjelovali
eminentna imena iz svijeta športa; Boris Neljak, Zdenko Jajčević, Salih Đozlić, Željko
Štefanac, Željko Klarić, Kukoo Walia, Alojz Kodrnja i Josip Mrgan.
Program rada obuhvaća razvoj struke i stručnih timova koji bi trebali voditi
hokej, a što dokazuje rad u Sisku s Josipom Mrganom na čelu.
Posebnu pozornost trebat će usmjeriti prema .školovanju i usavršavanju trenera,
uvođenju hokeja kao izvannastavni predmet u osnovnim i srednjim školama, osnivanje
novih klubova, školovanje i usavršavanje sudaca, poboljšanje odnosa s javnošću, rad i

briga oko nacionalnih reprezentacija, osnivanje etičkog povjerenstva, koje bi, posebno,
vodilo brigu i o sukobu interesa.
Rad svih tijela potrebno je čvrsto nadzirati.
Da bi se sve to ostvarilo potrebni su novi, mladi ljudi, s kojima bi se mogao
napraviti veliki iskorak u razvojnom smislu.
Miljenko Udovičić smatra da financijska kriza nije nama prepreka za realizaciju
programa, postoje izvori financiranja koje treba iskoristiti.
Za izgradnju igrališta u Svetom Ivanu Zelini i Petrinji, gdje su već dodijeljena dva
terena, moguće je sredstva namaknuti preko pretpristupnih fondova EU, prema kojima
moramo ići s projektima.
Oba kandidata nakon svojih predstavljanja popraćena su pljeskom prisutnih
skupštinarae.
Nakon toga prešlo se na glasovanje za predsjednika.
IZBOR PREDSJEDNIKA HHS
Za izbor predsjednika Saveza potrebno je 9 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 17 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
ZLATKO
DEŽĐEK
9 glasova za
MILJENKO UDOVIČIĆ
8 glasova za
Zlatko DEŽĐEK izabran je za predsjednika Hrvatskog hokejskog saveza u mandatnom
razdoblju 2008 – 2012. glasovanjem 9 glasova za i 8 glasova za protukandidata.
Miljenko Udovičić čestitao je Zlatku Dežđeku na imenovanju za predsjednika Saveza i
zaželio sve najbolje u budućem radu, te je ujedno izjavio da se povlači iz hokeja.
Zlatko Dežđek zahvalio se na povjerenju, uz nadu da će to povjerenje opravdati.
Zvonimir Kaić i Zlatko Dežđek pozvali su Miljenka Udovičića da razmisli o svojoj odluci
i ostane u hokeju.
Kako novi predsjednik nije predstavnik u Skupštini, to se broj predstavnika njegovim
izborom povećao na 18.
IZBOR DOPREDSJEDNIKA HHS
Zlatko Dežđek predložio je za dopredsjednicu Saveza Šteficu Farkaš.
Za izbor dopredsjednika Saveza potrebno je 10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 18 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidat:
ŠTEFICA FARKAŠ
18 glasova za
Štefica FARKAŠ izabrana je za dopredsjednicu Hrvatskog hokejskog saveza u
mandatnom razdoblju 2008 – 2012. glasovanjem 18 glasova za, jednoglasno.

IZBOR GLAVNOG TAJNIKA HHS
Zlatko Dežđek predložio je za glavnog tajnika dosadašnjeg glavnog tajnika Saveza
Zvonimira Kaića.
Za izbor glavnog tajnika potrebno je 10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 18 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
ZVONIMIR KAIĆ
15 glasova za
3 nevažeća glasačka listića
Zvonimir KAIĆ izabran je za glavnog tajnika Hrvatskog hokejskog saveza u mandatnom
razdoblju 2008 – 2012. glasovanjem 15 glasova za, uz 3 nevažeća glasačka listića.
Kako novi glavni tajnik nije predstavnik u Skupštini, to se broj predstavnika njegovim
izborom povećao na 19.
IZBOR IZVRŠNOG ODBORA HHS
Zlatko Dežđek predložio je za preostalih 6 mjesta u Izvršnom odboru; Karla Kralja,
Klaudia Antolkovića, Josipa Mrgana, Željka Oršičeka, Berislava Novakovića i Daria
Gavranovića.
Za izbor člana Izvršnog odbora potrebno je minimalno 10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 19 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
KLAUDIO
ANTOLKOVIĆ
17 glasova za
DARIO
GAVRANOVIĆ
17 glasova za
KARLO
KRALJ
17 glasova za
JOSIP
MRGAN
17 glasova za
BERISLAV
NOVAKOVIĆ
17 glasova za
ŽELJKO
ORŠIČEK
16 glasova za
Klaudio ANTOLKOVIĆ, Dario GAVRANOVIĆ, Karlo KRALJ, Josip MRGAN, Berislav
NOVAKOVIĆ i Željko ORŠIČEK izabrani su za članove Izvršnog odbora Hrvatskog
hokejskog saveza u mandatnom razdoblju 2008 – 2012.
IZBOR NADZORNOG ODBORA HHS
Zlatko Dežđek predložio je Vladimira Miletića i Eduarda Šaša, a HK Zrinjevac Mirjanu
Brkić za članove Nadzornog odbora Hrvatskog hokejskog saveza.
Za izbor člana Nadzornog odbora potrebno je minimalno10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 19 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
MIRJANA
BRKIĆ
18 glasova za
VLADIMIR MILETIĆ
18 glasova za
EDUARD
ŠAŠ
18 glasova za
Mirjana BRKIĆ, Vladimir MILETIĆ i Eduard ŠAŠ izabrani su za članove Nadzornog
odbora Hrvatskog hokejskog saveza u mandatnom razdoblju 2008 – 2012.

IZBOR STEGOVNOG SUCA I STEGOVNOG SUDA HHS
Zlatko Dežđek predložio je Dinu Dušaka za Stegovnog suca Hrvatskog hokejskog saveza.
Za izbor Stegovnog suca potrebno je 10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 19 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
DINO
DUŠAK
17 glasova za
2 nevažeća glasačka listića
Dino DUŠAK izabran je za Stegovnog suca Hrvatskog hokejskog saveza u mandatnom
razdoblju 2008 – 2012. glasovanjem 17 glasova za, uz 2 nevažeća glasačka listića.
Zlatko Dežđek predložio je Branka Bakmaza, Zlatka Blažeka i Mladena Primužića za
članove Stegovnog suda Hrvatskog hokejskog saveza.
Za izbor člana Stegovnog suda potrebno je 10 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 19 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
BRANKO
BAKMAZ
19 glasova za
ZLATKO
BLAŽEK
19 glasova za
MLADEN
PRIMUŽIĆ
19 glasova za
Branko BAKMAZ, Zlatko BLAŽEK i Mladen PRIMUŽIĆ izabrani su za članove
Stegovnog suda Hrvatskog hokejskog saveza u mandatnom razdoblju 2008 – 2012.
glasovanjem 19 glasova za, jednoglasno. Prema Statutu članovi Stegovnog suda između
sebe biraju predsjednika.
AD 6. ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAGREBAČKOG HOKEJSKOG CENTRA
NACIONALNIM CENTROM HOKEJA NA TRAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Vladimir Mikac, predsjednik Zagrebačkog hokejskog saveza, predložio je da
skupština Hrvatskog hokejskog saveza donese odluku o proglašenju Zagrebačkog
hokejskog centra nacionalnim centrom hokeja na travi u Republici Hrvatskoj.
Ovakvu odluku već je donio Zagrebački hokejski savez na svojoj skupštini.
Skupština je jednoglasno donijela odluku o proglašenju Zagrebačkog hokejskog
centra nacionalnim centrom hokeja na travi u Republici Hrvatskoj.
Sjednica završena u 20,50 sati.
Ovjerovitelji zapisnika

- Robert Vuk

v.r.

- Josip Leljak

v.r.

Predsjedavajući

- Zvonimir Kaić

v.r.

Zapisničar

- Slaven Zlatar

v.r.

