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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 2. sjednice Izvršnog odbora održane 04.02.2009.
Početak sjednice : 17,40 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HAHK „Mladost“, Jarunska 5, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Štefica Farkaš (dopredsjednica), Klaudio
Antolković, Josip Mrgan, Željko Oršiček
Nenazočni član :
Karlo Kralj, Zvonimir Kaić, Berislav Novaković, Dario Gavranović
Slaven Zlatar (zapisničar)
Ostali nazočni :
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Zvonimir Kaić i Dario Gavranović ispričali su svoj izostanak unaprijed.
Predloženi dnevni red proširen je za jednu točku, te je jednoglasno usvojen kako slijedi:
1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice IO HHS održane 20.01.2009.
2. Tijela HHS
3. Organizacijski odbor PE Zagreb, 25-31. srpnja 2009.
4. Izvješća s dvoranskog prvenstva Europe za juniore i juniorke
5. Razno – pitanja i prijedlozi

Zaključci:
AD 1.
Na zapisnik s prošle sjednice stavljena je primjedba da je kod izbora tijela napisano da su osobe
koje su izabrane potvrđene, umjesto izabrane.
Zaključeno je da se pod točkom 2. kod izbora tijela umjesto „potvrđeni“ stavi „izabrani“.
Također, primjedba je dana na posljednju točku, gdje se kaže da se klubovi moraju svojim
terminima prilagoditi reprezentaciji. Predloženo je da izbornici usuglase termine s klubovima, u
smislu da je najveća čast za igrača, ali i za klub biti pozvan u državnu reprezentaciju.
Zaključeno je da se ovaj prijedlog prihvati.
Uz ove dvije primjedbe verificiran je zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora HHS održane
20.01.2009, jednoglasno.
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AD 2.
Zbor trenera i Zbor sudaca moraju sazvati izborne skupštine i izabrati novo vodstvo.
Voditelj natjecanja plaća se kroz 10 mjeseci godišnje, po 800,00 kuna mjesečno, a zbog
povećanog broja klubova jednoglasno je zaključeno da polugodišnja dotacija klubova za voditelja
natjecanje od 2009. bude 500,00 kuna umjesto dosadašnjih 600,00 kuna.
Zorislav Antun Petrović ponudio je svoju pomoć oko rada Povjerenstva za medije.
Potrebno je hokejska zbivanja popratiti kao događaje, koje prioritete je potrebno odrediti
unaprijed.
Za svaki od hokejskih centara (Zagreb, Sveti Ivan Zelina, Samobor, Petrinja) potrebno je
napraviti bazu podataka za medije.
Štefica Farkaš oformila je Povjerenstvo za normativne akte u sastavu: Štefica Farkaš
(predsjednica), Denis Jelačić, Dražen Kavić, Josip Leljak, Zvonimir Petrović, Dino Dušak,
Branko Bakmaz, Milan Žegarac i Slaven Zlatar.
Svoju 1. sjednicu Povjerenstvo za normativne akte održat će u ponedjeljak, 9. veljače.
S većinom predloženih članova drugih povjerenstava obavljeni su razgovori i dobivene su
suglasnosti za sudjelovanje u radu tijela.
Radi uspješnijeg ostvarenja Plana razvoja hokeja u hrvatskoj, predloženo je da članovi IO iz
centara Zagreb, Sveti Ivan Zelina, Samobor, Petrinja budu nosioci poslova razvoja za navedena
hokejska područja.
U svezi Zagreba, već u utorak, 10. veljače, održat će se sastanak o razvoju školskog hokeja u
Zagrebu na kojem će biti nazočan i Salih Đozlić.
Josip Mrgan predložio je da u Stručno programskom povjerenstvu budu zajedno Josip Mrgan,
Salih Đozlić i Miljenko Udovičić, uz ostale predložene osobe na prošloj sjednici, a to su Davor
Ljevaković, Goran Jamičić, Zvonimir Kaić i Slaven Zlatar. Kao razlog prijedloga navedena je već
dosadašnja bliska suradnja, te smatra da je bolje da se radi u istoj grupaciji gdje će biti efikasniji
nego da se pojedinci zadužuju za druga povjerenstva.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Također, Josip Mrgan, pošto smatra da ima previše funkcija, zamolio je da ga se izostavi s
članstva u ostalim tijelima, osim u Povjerenstvu za izgradnju objekata.
Klaudio Antolković obavijestio je da je obavio razgovor s gradonačelnikom, te je obećana
umjetna trava za teren u Svetom Ivanu Zelini.
Predloženo je da se izrade programi rada za sva tijela.
Predloženo je da se po uzoru na prijedlog Projekta rada seniorske reprezentacije izradi i Projekt
rada ženske reprezentacijae Projekt rada svih mlađih muških reprezentacija.
Gore navedeni prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.
AD 3.
U organizacijski odbor Prvenstva Europe za seniore, koje će se održati u Zagrebu od 25. do 31.
srpnja 2009. godine potvrđen je već prije izabran sastav Zlatko Dežđek, Zvonimir Kaić, Miljenko
Udovičić i Slaven Zlatar.
Izrađen je troškovnik natjecanja, dobivene su suglasnosti grada Zagreba i Hrvatskog olimpijskog
odbora e, čeka se još suglasnost Vlade RH. Zatražena financijska sredstva za sprovedbu
navedenog programa djelomično su odobrena, ali ne u traženim i očekivanim iznosima. Potrebno
je dovršiti detaljniju organizciju rada, te Organizacijski odbor proširiti s potrebnim članovima.
Svim članovima poslan je priručnik EHF-a o organizaciji hokejskih natjecanja na e-mail adrese
(engleska verzija).
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AD 4.
Dostavljena su izvješća izbornika muške juniorske reprezentacije Ljubomira Bonačića o nastupu
juniorske reprezentacije na Prvenstvu Europe u Budimpešti (Mađarska), koje se održalo u
vremenu od 16. do 18. siječnja 2009, kao i izbornika ženske juniorske reprezentacije Siniše
Peranića o nastupu juniorske reprezentacije na Prvenstvu Europe u Guimaraesu (Portugal), koje
se održalo u vremenu od 23. do 25. siječnja 2009
Prilikom priprema reprezentativci nisu imali adekvatne uvjete za treniranje što se odnosi na
dvoranu i termine treninga, ali ipak i uz pomoć Zagrebačkog hokejskog saveza osigurani su
termini u dvoranama koliko je to bilo moguće.
Juniori su bili deplasirani radi gol razlike do ulaza u A skupinu, a juniorke su zauzele posljednje
mjesto s time da treba naglasiti da su bile izrazito najmlađa ekipa na natjecanju, te se ovo mora
smatrati kao ulog u budućnost.
Na natjecanju u Portugalu desila se sportska ozljeda naše igračice Ela Radimiri. Dolaskom u
Zagreb u bolnici je utvrđena fraktura kostiju šake.
Radi neodgovarajuće liječničke pomoći u Portugalu, zaključeno je da se pošalje prigovor
Europskoj hokejskoj federaciji oko ovog incidenta, a što je zatražio i izbornik Siniša Peranić.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da izbornici moraju napraviti višegodišnji i jednogodišnji plan
i program rada s jasno naznačenim ciljevima koji će biti iskazani u budućim projektima, kao i
prijedlog da se za sve navedene selekcije odabere stručni stožer.
Izvješća s navedenih natjecanja jednoglasno su prihvaćena.
Uz navedeno, zaključeno je da se članovima IO HHS dostave izvješća s odigranog memorijala Pavel Rosa
koji se je održao u Bratislavi (Slovačka) u prosincu 2008.

AD 5.
Od Europske hokejske federacije zaprimljeni su raspisi za tečajeve za suce, trenere i službeno
osoblje na turnirima.
Za to imamo i osigurana sredstva pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji.
Jednoglasno je zaključeno da odgovarajuća tijela donesu odluke o tome koga će se prijaviti za
navedene tečajeve, te da se isto i učini.
HK Marathon zamolio je HHS da otkaže sudjelovanje na klupskom prvenstvu Europe u Lousadi
(Portugal) u svibnju ove godine, a zbog nemogućnosti pribavljanja financijskih sredstava za
navedeno natjecanje.
Engleska veteranska ženska reprezentacija doći će u Zagreb u vremenu od 22. do 26. svibnja
2009, te će odigrati 3 utakmice s našom ženskom seniorskom reprezentacijom.
HK Trešnjevka predložila je da se u Kalendar za 2010. stavi turnir HK Trešnjevka za mlađe
kategorije u vremenu od 3-4. travnja 2010.
Zaključeno je da jedna od točaka iduće sjednice IO HHS bude „Prihodi saveza“
Svi zapisnici IO HHS unazad 4 godine dostupni su na web stranici HHS, te se mole klubovi da na
taj način prate rad IO HHS.
Također, web stranica je dosta dobro ažurirana u zadnje vrijeme i na njoj se nalaze informacije o Savezu,
radu Saveza, natjecanjima i ostalim hokejskim događajima, koje mogu biti vrlo korisne u radu svih i u
klubovima i u Savezu.
Završetak sjednice : 19,45 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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