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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 5. sjednice Izvršnog odbora održane 20.05.2009.
Početak sjednice : 18,00 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HOO, trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Štefica Farkaš (dopredsjednica), Zvonimir
Kaić (glavni tajnik), Dario Gavranović, Željko Oršiček
Nenazočni član :
Karlo Kralj, Berislav Novaković, Josip Mrgan, Klaudio Antolković
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar), Vladimir Miletić
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Josip Mrgan i Klaudio Antolković ispričali su svoj izostanak unaprijed.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verifikacija zapisnika s 4. sjednice IO HHS održane 01.04.2009.
Dugovanja klubova – naplata sudačkih i delegatskih taksi
Rebalans HOO
Susret Hrvatska (žene) - Engleska (veteranke)
Panonija kup, Zagreb, 3 – 5. srpnja 2009.
Alpski kup, Zagreb, 2 – 5. srpnja 2009.
Prvenstvo Europe – juniori do 18 g, Beč, 6-11. srpnja 2009.
Prvenstvo Europe – seniori, Zagreb, 25-31. srpnja 2009.
Prvenstvo Europe – seniorke, Olten, 9-15. srpnja 2009.
Stanje u reprezentacijama – seniori, seniorke, juniori do 18.g.
Stručno programsko povjerenstvo – zapisnici
Posjet delegacije EHF-a Hrvatskoj
Organizacija zonskog razvojnog foruma, Zagreb, 2 – 5. srpnja 2009.
1. prvenstvo školskih športskih društava Sisačko-moslavačke županije u dvor. hokeju
Normativni akti – procedura za usvajanje
Razno – pitanja i prijedlozi
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Zaključci:
AD 1.
Verificiran je zapisnik s 4. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 01.04.2009, bez primjedbi,
jednoglasno.
AD 2.
Dosta problema ima prilikom naplate sudačkih i delegatskih taksi od klubova. Prvi dio za
dvoransku sezonu klubovi su platili sa određenim zakašnjenjem, a drugi dio premda su računi
otišli, od nekih klubova još nije naplaćen, te postoji zastoj u isplati sucima i delegatima, što stvara
i određeno nezadovoljstvo kod istih.
Zaključeno je da se od jesenske sezone takse uplaćuju unaprijed, a eventualne korekcije naplate
po konačnom obračunu.
S HK Zrinjevac potpisan je ugovor o dinamici vraćanja duga do kraja ove kalendarske godine, s
time što se ovogodišnje obveze moraju redovito namirivati.
AD 3.
Skupština HOO-a na sjednici održanoj 22. travnja 2009. donijela je odluku o usklađivanju
proračuna HOO-a s izmjenama i dopunama proračuna RH. Time su sredstva iz redovnog
programa smanjena za 10 %, a plaće djelatnika saveza iz redovnog programa umanjene za 6 %.
To stvara određene probleme u realizaciji programa za ovu godinu, pošto smo zadržali sredstva u
iznosu koji nam omogućuje realizaciju predviđenih programa, a koja su sada smanjena za gotovo
40.000,00 kuna, te se predviđa i smanjene u stavkama za organizaciju natjecanja u Zagrebu za još
17.500,00 kuna.
AD 4.
Susreti naše ženske reprezentacije i veteranki Engleske održat će se kako je predviđeno, u
vremenu od 23. do 25. svibnja. Susreti su pred nama, poslovi oko organizacije su odrađeni,
očekuje se veći angažman naših djevojaka prilikom ugošćavanja. S naše strane organiziran je
izlet i večera u nedjelju, 24. svibnja, a djevojke će nakon utakmice u subotu, 23. svibnja
organizirati zajedničko druženje. Prijevoz autobusom riješen je preko ZET-a.
AD 5.
Panonija kup za muškarce će se održati u isto vrijeme kada i Alpski kup za žene. Očekujemo da
će sve ekipe sudjelovati na njemu. Za potrebe Panonija kupa dogovoren je službeni hotel–Hotel I
gdje će biti smještene službene osobe i možda neka od ekipa. Slovenci su najavili da će svaki dan
putovati iz Slovenije na utakmicu.
AD 6.
Alpski kup za žene održat će se od 3 – 5. srpnja, uz sudjelovanje 4 ekipe; Italija, Švicarska,
Francuska i Hrvatska. Otkazale su ekipe Austrije i Češke, te je vrijeme trajanja Alpskog kupa
smanjeno s 3 na 2 dana.
I za potrebe Alpskog kupa dogovoren je službeni hotel – Hotel I, gdje očekujemo da će biti
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smještene sve ekipe sudionice, kao i službeno osoblje turnira.
AD 7.
Od 6. do 11. srpnja u Beču se održava juniorsko PE (do 18 godina).
S obzirom da su Austrijanci ponudili 66 € za noćenje s doručkom, prinuđeni smo sami naći
smještaj, te se pokušava isti dogovoriti u okolici Beča.
AD 8.
U vremenu od 25. do 31. srpnja očekuje nas najveći događaj ove godine – seniorsko PE u
Zagrebu, u našoj organizaciji uz sudjelovanje 8 reprezentacija.
Za sada prijave teku po planu, kontakti su sa svima uspostavljeni, očekujemo da će u službenom
hotelu – Hotelu I, osim službenog osoblja turnira biti smješteno 5-6 ekipa.
U već formiranom Organizacijskom odboru PE Zagreb 2009. su predsjednik saveza Zlatko
Dežđek, glavni tajnik saveza Zvonimir Kaić, glavni direktor saveza Slaven Zlatar i Miljenko
Udovičić za kojeg je predloženo da bude direktor Organizacijskog odbora PE Zagreb 2009, što je
jednoglasno i prihvaćeno.
Mnogo je posla u organizacijskom smislu, još uvijek nije riješeno pitanje TV prijenosa, a načelno
je dogovoren direktan prijenos svih utakmica preko Interneta.
S gospođom Milenom Dragišić dogovoreno je da bude voditeljica press službe na samom
natjecanju, ali je odlučeno i da je angažiramo kao vanjskog suradnika za medijske usluge do
završetka PE u Zagrebu, uz mjesečni honorar od 700,00 kuna, koji bi bio povećan za vrijeme PE.
Za izradu marketinškog plana PE ponudila se tvrtka BDO, odnosno njezin predstavnik za
Hrvatsku Riendeer Ziestra, koji je član HK Trešnjevka, a koji bi to želio to učiniti besplatno za
naš Savez.
AD 9.
Od 9. do 15. kolovoza održava se PE za žene u Oltenu (Švicarska). Također, i za to natjecanje
pokušavamo osigurati niže cijene smještaja od ponuđenih od strane organizatora.
AD 10.
Sve reprezentacije se pripremaju za navedena natjecanja.
Seniorska muška reprezentacija bila je na pripremama u Amsterdamu, koje su bile vrlo uspješne.
U rad seniorske reprezentacije uključen je kondicijski trener Miroslav Zečić, inače zaposlenik
HOO-a. Veliki pomaci učinjeni su u radu sa seniorskom muškom reprezentacijom.
Dogovoreno je da se kondicijski trener Miroslav Zečić plati za rad do završetka PE u iznosu od
5.000,00 kuna, te da mu se namire troškovi mobitela u Amsterdamu. Također, zaključeno je da se
nabavi sva potrebna oprema za održavanje kondicijskih treninga (koordinacijske ljestve,
medicinke, vijače, podlošci za vježbanje)
Veliki motiv je PE u Zagrebu i želja za ulaskom u višu jakosnu skupinu.
AD 11.
Dostavljeni su zapisnici s 4. i 5. sjednice Stručno programskog povjerenstva.
Prijedlog je da se stručnom stožeru reprezentacije na čelu s izbornikom i glavnim trenerom
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Tomislavom Jamičićem pridoda kondicijski trener Miroslav Zečić, koji je bio i s reprezentacijom
u Amsterdamu, te se upoznao s radom reprezentacije.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Stručnom stožeru bi se u radu povremeno priključivale osobe, iz logistike, koje bi osiguravale rad
i uvjete za rad reprezentacije, odnosno nesmetano provođenje samog športskog programa
reprezentacije, prema prijedlogu SPP-a.
U tom smislu za koordinaciju logistike i pomaganju u radu stručnog stožera jednoglasno
je prihvaćen prijedlog SPP-a da tu funkciju obavlja Miljenko Udovičić, kao koordinator rada
reprezentacije.
S obzirom na status Zdravstvenog povjerenstva nije moguće prihvatiti da liječnički tim
reprezentacije donosi odluke o liječnicima na natjecanjima, već to mora uraditi Zdravstveno
povjerenstvo, što je u skladu s odredbama Statuta i Zakona o športu, a vezano i za anti-doping
propise, koji su vezani i za ulogu Zdravstvenog povjerenstva, odnosno liječnika na utakmicama.
U skladu s tim potrebno je izostaviti zadnji dio rečenice koji se odnosi na određivanje liječnika
koji bi bili na utakmicama uz reprezentaciju (…ali bi određivali liječnike uz reprezentaciju…)
Uz ovu izmjenu ostale odluke iz zapisnika se prihvaćaju.
AD 12.
U vremenu od 14. do 17. srpnja u posjet Hrvatskoj doći će izaslanstvo Europske hokejske
federacije, odnosno predsjednik Martin Gotheridge i glavni tajnik R. David Balbirnie.
S obzirom da će u isto vrijeme posjetiti i Sloveniju, od nas se očekuje da uskladimo termine sa
Slovenskom hokejskom federacijom, te da osiguramo smještaj za vrijeme boravka u Zagrebu,
koji bi EHF platio, kao i da organiziramo sastanke s HOO-om i Ministarstvom obrazovanja,
kulture i športa.
Treba jasno odrediti ciljeve koje želimo postići tim sastankom; razvoj hokeja u RH, donacija
palica i opreme od strane EHF-a, rasvjeta na HC, umjetni tereni, razgovor oko EHF natjecanja.
Za sastanke se trebamo dobro pripremiti kako bi se predstavili na što bolji način.
AD 13.
Za vrijeme održavanja Alpskog kupa i Panonija kupa trebao bi se održati i zonski razvojni forum,
koji bi trebao organizirati Denis Jelačić. Taj događaj trebali bi zajednički iskoordinirati – HHS i
Denis Jelačić.
AD 14.
28. svibnja će se u Sunji održati 1. prvenstvo školskih športskih društava Sisačko-moslavačke
županije u dvoranskom hokeju. HHS će dati logističku potporu tom natjecanju (suce, delegata,
trenere ocjenjivače, bande). HK Petrinji je uplaćeno 5.000,00 kuna – dio novčanih sredstava
namijenjena razvoju hokeja iz FIH „granta“. Također, plaćeni su putni troškovi za Damira
Vučkovića, koji redovito održava treninge u tim sredinama.
AD 15.
Dovršeni su prijedlozi normativnih akata, koje je pripremila radna skupina na čelu s gospođom
Šteficom Farkaš. Napravljeni su prijedlozi Natjecateljskog pravilnika, Registracijskog pravilnika,
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Stegovnog pravilnika, Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HHS, Poslovnika o
državnoj reprezentaciji i Pravilnika o nagrađivanju.
Zaključeno je da se navedeni normativni akti daju na javnu raspravu, te da nakon toga
predsjednik odredi datum održavanja tematske skupštine na kojoj bi se razmotrili i usvojili
normativni akti.
AD 16.
Zbor sudaca održao je izbornu sjednicu, na kojoj je za predsjednicu Zbora sudaca izabrana Ivona
Makar.
U tijeku je održavanje tečaja za demonstratore hokeja kojeg provodi Ljubomir Bonačić.
Zaključeno je da se tečaj po polazniku naplaćuje 100,00 kuna, od čega će se pokriti troškovi
provedbe tečaja.
19. svibnja je održana prezentacija hokeja u Križevcima pred županijskim vijećem kineziologa
osnovnih i srednjih škola Križevačko-Koprivničke županije.
Na otvorenju terena s umjetnom travom u Petrinji, 15. svibnja, održana je i manifestacija „Magic
Tricks“, na kojoj je sudjelovalo 120 dječaka i djevojčica.
HK Akademičar Mladost odobren je nastup na turniru veterana u Budimpešti, koji se održava od
22. do 24. svibnja.
Zaključeno je da se i u ženskoj konkurenciji održi finalna utakmica Kupa Hrvatske između
Viktorije i Zrinjevca, premda su samo dvije prijavljene ekipe.
Nije prihvaćen prijedlog da se u juniorsko prvenstvo uključe ekipe izvan konkurencije.
Dogovoreno je da se idući sastanak IO HHS održi u ponedjeljak.
Završetak sjednice : 19,45 sati

Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.

5

