HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Broj: 454 / 09
Datum: 12.11.2009.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
12.11.2009.
Sjednica skupštine održana je u prostoriji HOO-a, soba 48, Trg Krešimira Ćosića 11,
Zagreb.
Početak sjednice u 17,40 sati.
Rad Skupštine
Predsjednik Zlatko Dežđek otvorio je rad sjednice.
Izabrana je Komisija za verifikaciju mandata (jednoglasno) u sastavu:
Klaudio Antolković, Branko Bakmaz, Eduard Šaš
Komisija za verifikaciju mandata podnijela je izvješće:
Sjednici je prisutno 18 predstavnika s pravilno ispunjenim punomoćima.
Prisutni su slijedeći predstavnici:
Akademičar- Mladost 1
(Eduard Šaš)
Concordia
1
(Josip Vuinović)
Jedinstvo
2
(Josip Leljak, Jadranko Kušec)
Marathon
2
(Branko Bakmaz, Krešo Tralić)
Mladost
2
(Andrija Jazbec, Hrvoje Abramović)
Petrinja
1
(Miljenko Udovičić)
Šišmiš
1
(Željko Oršiček)
Trešnjevka
1
(Robert Vuk)
Viktoria
1
(Klaudio Antolković)
Zagreb
1
(Branko Čubrilo)
Zelina
1
(Damir Hrupec)
Zrinjevac
1
(Siniša Peranić)
Zag.hokejski savez
1
(Žarko Babić)
Predsjednik
1
(Zlatko Dežđek)
Glavni tajnik
1
(Zvonimir Kaić)
Sjednici je prisutno 18 predstavnika iz svih udruženih organizacija, te predsjednik
i glavni tajnik Saveza.
Osim Željka Oršičeka koji je punomoć predao naknadno ,svi predstavnici predali
su pravilno ispunjene punomoći.
Konstatira se da je od mogućih 20 predstavnika prisutno 18, te da Skupština ima
kvorum, te se može pravovaljano odlučivati i donositi odluke.

Ostali nazočni: Štefica Farkaš (dopredsjednica HHS), Vladimir Miletić (predsjednik NO
HHS), Milan Žegarac (predsjednik Zbora trenera), Ivona Makar (predsjednica Zbora
sudaca), Duško Vojnović (voditelja natjecanja), Damir Frančić (ŠHK Concordia), Slaven
Zlatar (glavni direktor HHS).
Zlatko Dežđek predložio je da se točka 4. dnevnog reda „Sustav natjecanja“
preformulira u „Izmjena pravila organizacije natjecanja“.
Zvonimir Kaić predložio je da se prije točke razno stavi točka „službena web stranica
HHS“.
Miljenko Udovičić predložio je da se pod točkom 4. razgovara i o sustavu natjecanja
mlađih kategorija.
Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Uz ove nadopune predloženog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela skupštine :
- Radnog predsjedništva
- Ovjerovitelja zapisnika
- Zapisničara
- Izborne komisije
2. Razrješnice članovima Izvršnog odbora Karlu Kralju i Berislavu Novakoviću
3. Biranje nova dva člana Izvršnog odbora
4. Izmjena pravila organizacije natjecanja
5. Nastup ŠHK“ Concordia“ na prvenstvu Hrvatske
6. Način naplate sudačkih i delegatskih pristojbi
7. Normativni akti
- Natjecateljski pravilnik
- Registracijski pravilnik
- Stegovni pravilnik
8. Službena web stranica HHS
9. 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 Robert Vuk
Izabrana su 2 ovjerovitelja zapisnika (jednoglasno):
Žarko Babić i Josip Leljak
Izabran je zapisničar (jednoglasno):
Slaven Zlatar
Izabrana je Izborna komisija (jednoglasno) u sastavu:
Klaudio Antolković, Branko Bakmaz, Eduard Šaš
AD 2. RAZRJEŠNICE
Članovi Izvršnog odbora HHS Karlo Kralj i Berislav Novaković, zbog obveza,
nisu u stanju obavljati funkcije u IO HHS.
Predloženo je da se članovima IO HHS Karlu Kralju i Berislavu Novakoviću
dadu razrješnice.
Jednoglasno su date razrješnice članovima IO HHS Karlu Kralju i Berislavu
Novakoviću.

AD 3. BIRANJE NOVA DVA ČLANA IO HHS
Zlatko Dežđek predložio je da se mjesta u IO HHS popune s dva nova člana: Damir
Hrupec i Jadranko Kušec. Ostalih prijedloga nije bilo.
Za izbor člana Izvršnog odbora potrebno je minimalno 11 glasova.
Izborna komisija potvrdila je 18 glasačkih listića koji su podijeljeni predstavnicima u
Skupštini.
Kandidati:
DAMIR
HRUPEC
18 glasova za
JADRANKO KUŠEC
18 glasova za
Za nova dva člana IO HHS izabrani su Damir Hrupec i Jadranko Kušec, te je
jednoglasno potvrđen IO HHS u sastavu: Zlatko Dežđek-predsjednik, Štefica Farkašdopredsjednica, Zvonimir Kaić-glavni tajnik, Klaudio Antolković, Josip Mrgan, Željko
Oršiček, Dario Gavranović, Damir Hrupec i Jadranko Kušec.
Novoizabranim članovima IO HHS, mandat traje kao i ostalim članovima IO HHS, koji
su izabrani na Izbornoj skupštini HHS održanoj 09.12.2008. na mandatno razdoblje
2008-2012.
Jadranko Kušec se u svoje ime i u ime Damira Hrupeca zahvalio na izboru, te je obećao
rad i zalaganje sa svoje strane.
AD 4. IZMJENA SUSTAVA ORGANIZACIJE NATJECANJA
Na zajedničkom sastanku HHS-a i klubova održanom 28. listopada donesen je
prijedlog izmjene sustava organizacije natjecanja za dvoranski i vanjski hokej.
Damir Hrupec ukratko je obrazložio razloge inicijative za izmjenu sustava
organizacije natjecanja, kojim će dvoransko prvenstvo započeti ranije, igrat će se većim
intenzitetom, a nastup reprezentacije dolazit će nakon odigranog većeg dijela prvenstva,
a ne kao do sada pred prvenstvo.
Slaven Zlatar detaljno je opisao predložene izmjene, koje su dostavljene i
pismenim putem svima. Također, naglasio je kako od ove sezone Zagrebački hokejski
savez nije u stanju osigurati dvoranu Hotanj za odigravanje PH u mlađim kategorijama.
Miljenko Udovičić napomenuo je kako treba posebnu pažnju posvetiti mlađim
kategorijama, pogotovo stoga što je od ove godine na snazi i odluka Zagrebačkog
športskog saveza o provedbi natjecanja za sve mlađe dobne skupine, te će se financijski
pratiti samo oni klubovi koji će zadovoljiti te uvjete.
Postavljena su i pitanja tko će financirati dvoranu u Svetom Ivanu Zelini, te zašto
se ide u glomaznije natjecanje u ovom trenutku, a također zašto se ove izmjene rade pred
sam početak sezone.
Odgovoreno je kako će Zagrebački hokejski savez financirati troškove dvorane u
Svetom Ivanu Zelini, s obzirom da će sredstva koja su bila predviđena za dvoranu Hotanj
biti prenamijenjena za dvoranu u Svetom Ivanu Zelini. Natjecanje neće biti glomaznije,
sve ekipe igrat će jednokružno, predviđeno je veće trajanje seniorskih utakmica, ali i
njihov manji broj, tako da će ukupno biti otprilike na istom nivou kao i lani. Ove godine
javila se potreba da se sustav prilagodi mogućnostima, te zbog toga to nije promjena

sustava natjecanja koja se mogla predvidjeti prije godinu dana ili više, već smo
primorani napraviti određene prilagodbe kako bi uopće odigrali dvoransko prvenstvo.
Također, pošto je predviđeno da seniori većinu prvenstva odigraju u prosincu, ostat će
više vremena za odigravanja prvenstva za mlađe kategorije. Zagrebački hokejski savez
osigurao je termine u Domu sportova u siječnju i nešto u veljači, termini su napismeno
dobiveni, što bi trebalo biti dosta za odigravanja natjecanja u mlađim kategorijama, a
što ne bi bilo moguće ukoliko bi seniori igrali u 2010. godini svoje liga natjecanje.
Također, predviđeno je i odigravanje utakmica mlađih kategorija u Svetom Ivanu Zelini i
Petrinji, pošto će se od ove dvoranske sezone po prvi puta prijaviti i HK Petrinja u jedno
stalno natjecanje.
S obzirom da je prijavljeno 10 seniorskih ekipa za natjecanje seniora predloženo
je da se u odnosu na prijedlog izbaci alineja 7 koja govori o tome da u 1. ligi ne mogu
nastupiti 3 momčadi istoga kluba, te da se u posljednjoj alineji predvidi da stranci mogu
nastupati u doigravanju ukoliko odigraju 5 od 9 utakmica u liga sustavu. S obzirom da su
sve prijavljene momčadi u 1. ligi to znači da ove sezone neće biti 2. lige. Ukoliko će iduće
godine biti prijavljeno više od 10 momčadi, tada će se prilikom formiranja liga uzeti u
obzir rezultati iz ove sezone.
Kvalifikacije za nastupajuću sezonu se neće odigravati pošto će sve momčadi nastupati u
jednoj ligi.
Sve utakmice seniora odigravale bi se u vremenskom trajanju od 2 x 25 minuta, a ne 2 x
30 minuta kako je prijedlogom bilo predviđeno.
Seniorke bi DPH odigravale kao i do sada u vremenskom trajanju od 2 x 20 minuta.
Također, i sve mlađe kategorije odigravale bi DPH kao i do sada s time što treba
predvidjeti i način odigravanja utakmica u različitim sredinama (Zagreb, Sveti Ivan
Zelina, Petrinja), te tome prilagoditi raspored utakmica.
Pred izglasavanje ovih prijedloga Miljenko Udovičić, zbog obveza, morao je napustiti sjednicu, te je skupština nastavljena
sa 17 članova.

Sve ove izmjene prijedloga jednoglasno su prihvaćene.
Zlatko Dežđek predložio je da se prijedlog izmjene pravila organizacije
natjecanja za dvoranski hokej s usvojenim izmjenama prihvati.
Glasovanjem 15 glasova za i 2 suzdržana glasa prijedlog izmjene pravila
organizacije natjecanja za dvoranski hokej s usvojenim izmjenama je prihvaćen, te će se
provoditi od nastupajuće sezone dvoranskog hokeja.
Vezano za vanjski hokej izmjene u organizaciji natjecanja počele bi se provoditi
od sezone 2010-2011, a odnose se na prvenstvo i kup.
Slaven Zlatar obrazložio je predložene izmjene dogovorene na sastanku klubova i
HHS-a 28. listopada.
Glasovanjem 16 glasova za i 1 suzdržan glasa prijedlog izmjene pravila
organizacije natjecanja za vanjski hokej je prihvaćen, te će se provoditi od sezone 20102011.
S obzirom na mlađe kategorije predlaže se da pioniri (kategorija do 13 godina)
odigravaju PH liga sustavom jesen-proljeće (veliki hokej) počevši od sezone 2010-2011.
Ovaj prijedlog jednoglasno je usvojen.
Također, jednoglasno je zaključeno da se svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim
izmjenama urede propozicijama natjecanja.

AD 5. NASTUP ŠHK CONCORDIA NA PRVENSTVU HRVATSKE
Temeljem dopisa HK Zrinjevac i odluke IO HHS ova točka stavljena je na
razmatranje na skupštinu HHS.
Zlatko Dežđek smatra da nisu u potpunosti poštivane odredbe Natjecateljskog
pravilnika, ali da slijedom dosadašnje prakse kojima se dopuštalo klubovima da
nastupaju u seniorskom PH premda nemaju zadovoljene kriterije Natjecateljskog
pravilnika o nastupu s obzirom na brojnost mlađih kategorija u natjecanju, nije za to da
se ŠHK Concordia izbaci iz natjecanja seniorskog PH.
Siniša Peranić smatra da ukoliko se traži da klubovi izvršavaju svoje financijske
obveze prema HHS, onda treba poštivati i sve ostale obveze klubova prema HHS.
Problem je što HK Zrinjevac duguje HHS-u financijska sredstva koja nije u stanju za
sada namiriti, a također se prijeti Zrinjevcu izbacivanjem iz natjecanja. Ujedno, Siniša
Peranić ne inzistira na izbacivanju Concordije iz natjecanja, već da se pomogne
klubovima koji imaju određenih problema.
Jadranko Kušec smatra da je ova tema promašena, te da je točka trebala biti
problem financiranja Hk Zrinjevac.
Klaudio Antolković nije za izbacivanje nikoga iz natjecanja, ali da klubovima
treba pomoći.
Damir Hrupec smatra da se sustavno nije radilo dulje vrijeme i da su takve
situacije plod nesustavnog rada.
Josip Leljak napomenuo je da je Zagrebački športski savez dao naputke i rok do
kojega se zagrebački klubovi moraju ustrojiti sa svim mlađim uzrasnim kategorijama, u
protivnom klubovi koji to neće biti u stanju bit će prebačeni u rekreaciju, te neće biti
financirani od strane grada.
Josip Vuinović dao je poduže obrazloženje cjelokupnog postupka oko inicijative
da se seniorska momčad ŠHK Concordije izbaci iz natjecanja PH.
Nakon rasprave Zlatko Dežđek predložio je da se seniorska momčad ŠHK
Concordije ostavi u natjecanju, ali da se dade rok do iduće jeseni, kada Concordia mora
imati barem jednu mlađu ekipu prijavljenu u natjecanje. U protivnom, seniorska momčad
ŠHK Concordije moći će nastupiti jedino u nižem rangu natjecanja, a ukoliko nižeg
ranga natjecanja neće biti tada će seniorska momčad Concordije biti izvan natjecanja.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Također, Zlatko Dežđek predložio je da se napravi tematska skupština na kojoj će
se raspravljati o načinu financiranja klubova i obvezama klubova prema HHS.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
AD 6. NAČIN NAPLATE SUDAČKIH I DELEGATSKIH PRISTOJBI
S obzirom na zahtjeve nekih klubova da se postupak naplate sudačkih i
delegatskih pristojbi promjeni, kao i zbog problema u naplati troškova od klubova
tijekom 2009. godine, predložena su tri načina naplate sudačkih i delegatskih troškova.
1. način je da klubovi akontacijskim ratama uplaćuju troškove natjecanja unaprijed, te
da HHS obrađuje troškove, a po konačnom obračunu vrši usklađenje troškova.
2. način je da klubovi troškove sudaca i delegata uplaćuju na samoj utakmici putem
isplatnica, te da po izvršenoj isplati izvrše plaćanja zakonskih obveza poreza i prireza.
3. način je da suci ili delegati pojedinom klubu ne naplate troškove s time da u tom
slučaju to moraju ovjeriti u delegatskom izvještaju.

To su legalni načini na koje klubovi mogu riješiti svoje obveze prema sucima i
delegatima. Svi ostali načini nisu u skladu sa zakonom i neće se tolerirati.
Jednoglasno je zaključeno da se prihvate sva tri moguća načina izvršavanja obveza
klubova prema sucima i delegatima, a klubovi se moraju unaprijed izjasniti na koji način
će izvršavati svoje obveza.
AD 7. NORMATIVNI AKTI
Natjecateljski pravilnik, Registracijski pravilnik i Stegovni pravilnik na javnoj su
raspravi već dulje vrijeme.
Na iste je pristiglo vrlo malo primjedbi, a Povjerenstvo za normativne akte
uputilo je konačni prijedlog izmjena i dopuna prijedloga svih pravilnika.
Zvonimir Kaić dao je primjedbu na prijedlog Natjecateljskog pravilnika, članak
6, da se pod stalna natjecanja stavi mini hokej.
Ova primjedba prihvaćena je s 14 glasova za i 3 glasa protiv.
Dana je primjedba na prijedlog Pravilnika, članak 20, da se prošire dužnosti
delegata, te da se pod dužnostima delegata u zadnju alineju doda - da prije početka
utakmice sa sucima provjeri ispravnost opreme za igru.
Ova primjedba prihvaćena je jednoglasno.
Primjedbu na prijedlog Natjecateljskog pravilnika dao je Siniša Peranić s
prijedlogom da se izostavi prvi dio predzadnjeg stavka članka 33. „Za službene utakmice
u inozemstvu za suca kojeg odredi Zbor sudaca, klub je dužan snositi sve troškove .“
Ova primjedba prihvaćena je glasovanjem 12 za i 5 suzdržanih glasova.
Jednoglasno je zaključeno da IO HHS odredi način kako će se podmirivati
troškovi sudaca na klupskim međunarodnim natjecanjima.
Također, dana je primjedbu na članak 37. u kojem se predlaže da utakmica ne
može započeti bez 11 igrača u vanjskom i 6 igrača u dvoranskom hokeju s time da se
propozicijama natjecanja može odrediti i odstupanje u toj primjeni, naročito zbog
natjecanja u mlađim kategorijama.
Ova primjedba jednoglasno je prihvaćena.
Prijedlog je da se s ovim usvojenim izmjenama i usvojenim prijedlozima izmjena i
dopuna prijedloga Natjecateljskog pravilnika od strane Povjerenstva za normativne akte
takav Natjecateljski pravilnik prihvati.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen, te je time donesen novi Natjecateljski
pravilnik HHS, koji će se primjenjivati od 16.08.2010.
Prijedlog je da se u Registracijskom pravilniku kod drugog prijelaznog roka
naznači da je on za sezonu dvoranskog hokeja.
Ovaj prijedlog jednoglasno je usvojen.
Prijedlog je da se s ovim usvojenim izmjenama i usvojenim prijedlozima izmjena i
dopuna prijedloga Registracijskog pravilnika od strane Povjerenstva za normativne akte
takav Registracijski pravilnik prihvati.
Ovaj prijedlog prihvaćen je sa 16 glasova za i 1 glasom protiv, te je time donesen
novi Registracijski pravilnik HHS, koji će se primjenjivati od 15.06.2010.
Prijedlog je da se s usvojenim prijedlozima izmjena i dopuna prijedloga
Stegovnog pravilnika od strane Povjerenstva za normativne akte takav Stegovni pravilnik
prihvati.

Ovaj prijedlog prihvaćen je sa 16 glasova za i 1 glasom protiv, te je time donesen
novi Stegovni pravilnik, koji će se primjenjivati od 12.11.2009.
Jednoglasno je zaključeno da se naprave čistopisi pravilnika, te da se prilikom
izrade čistopisa isprave eventualne nejasnoće.
AD 8. SLUŽBENA WEB STRANICA HHS
Zbog vremenskog ograničenja ova točka dnevnog reda nije razmatrana.
AD 9. RAZNO – PITANJA I PRIJEDLOZI
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, te je sjednica završena.
Sjednica završena u 21,15 sati.
Ovjerovitelji zapisnika

- Žarko Babić

__________________________

- Josip Leljak

__________________________

Predsjedavajući

- Zlatko Dežđek

__________________________

Zapisničar

- Slaven Zlatar

__________________________

