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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Izvršnog odbora održane 29.06.2009.
Početak sjednice : 18,15 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HAHK Mladost, Jarunska 5, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Zvonimir Kaić (glavni tajnik), Dario
Gavranović, Željko Oršiček, Klaudio Antolković
Nenazočni član :
Karlo Kralj, Berislav Novaković, Štefica Farkaš, Josip Mrgan
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Josip Mrgan i Štefica Farkaš ispričali su svoj izostanak unaprijed.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verifikacija zapisnika s 5. sjednice IO HHS održane 20.05.2009.
Organizacija međunarodnih hokejskih priredbi
Nastupi naših reprezentacija na predstojećim međunarodnim natjecanjima
Posjet delegacije EHF Hrvatskoj
Financijsko stanje
Natjecateljski pravilnik
Seminar za delegate za vrijeme Panonija i Alpskog kupa
Memorandum o razumijevanju
Izborni kongres EHF
Dopis ŠHK Concordia
Razno – pitanja i prijedlozi
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Zaključci:
AD 1.
Verificiran je zapisnik s 5. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 20.05.2009, bez primjedbi,
jednoglasno.
AD 2.
Organizacijski poslovi oko Alpskog kupa i Panonija kupa koji će se održati u vremenu od 3. do 5.
srpnja i organizacija PE za seniore koje će se održati u vremenu od 25. do 31. srpnja u Zagrebu,
teku prema predviđanjima, uz neke manje probleme.
Prema očekivanju smještaj u Hotelu I za PE rezervirale su sve ekipe osim Slovenije, ali je
nedavno došlo do otkazivanja aranžmana od strane Švedske i Danske, koje će biti smještene u
svom aranžmanu u Tuheljskim Toplicama, što će nam smanjiti donaciju Hotela I našem Savezu.
Za smještaj za Alpski kup i Panonija kup u Hotelu I smještene su ekipe Francuske, Švicarske i
Slovačke, što je broj ekipa koji smo predvidjeli.
Dosta organizacijskih poslova je već učinjeno, a ostali se privode kraju.
Zaključeno je da se za „judgeve“ za Alpski kup za žene i Panonija kup za muškarce odrede
Vladimir Grkčević, Daniela Božić i Amir Mehinović.
Također, zaključeno je da se za Prvenstvo Europe, koje se održava u vremenu od 25. do 31.
srpnja 2009. također u Zagrebu odrede Vladimir Grkčević i Amir Mehinović, te još jedan judge
koji će se naknadno odrediti.
S obzirom na kvalitetu, veliko iskustvo i poznanstva koje Vladimir Grkčević ima s većinom
službenih osoba iz inozemstva koje dolaze na predstojeća natjecanja koja će se održati u Zagrebu,
odlučeno je da Vladimir Grkčević bude zadužen za brigu oko službenog osoblja turnira (direktor
turnira, voditelj sudaca, judgevi, suci), odnosno za brigu oko prijevoza navedenih osoba od
aerodroma/željezničkog kolodvora do hotela prilikom dolaska i odlaska osoba, te prijevoz
tijekom cijelog trajanja natjecanja sa službenim automobilom doniranim za tu svrhu (Auto centar
Roca), za koju donaciju je upravo zaslužan Vladimir Grkčević. Za potrebe Alpskog kupa za žene
i Panonija kupa za muškarce potreban je angažman u vremenu od 30. lipnja do 6. srpnja (7 dana),
a prema dobivenom rasporedu. Za potrebe Prvenstva Europe vremenski angažman Vladimira
Grkčevića bit će naknadno određen, nakon što se izradi detaljan plan dolaska i odlaska službenih
osoba.
Odlučeno je da se za vrijeme angažmana Vladimiru Grkčeviću namire troškovi automobila
(gorivo), troškovi parking karti na aerodromu i isplate dnevnica (170,00 kn po danu) za vrijeme
trajanja angažmana na navedenim natjecanjima.
Odlučeno je da se Amiru Mehinoviću isplate troškovi prijevoza osobnim automobilom za relaciju
Sveti Ivan Zelina – Zagreb – Sveti Ivan Zelina, za vrijeme trajanja njegovog angažmana kao
judgea.
Predsjednik Zdravstvenog povjerenstva odredio je službene doktore za natjecanje, koji se plaćaju
125,00 kuna po utakmici.
Angažirat ćemo 2 profesionalna atašea po 4 dana, a angažman atašea košta 200,00 kuna po danu.
Za razglas je angažiran Toni Kork, a angažman se plaća u iznosu 150,00 kuna po danu.
Potrebno je odrediti gdje će se održati službena večera, a postoji mogućnost da to bude u
prostorijama općine Trešnjevka.
Svi ovi zaključci jednoglasno su prihvaćeni.
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AD 3.
S obzirom na financijsku situaciju i rebalans proračuna HOO za HHS financiranje predstojećih
nastupa; PE za juniore do 18 godina i PE za žene, vrlo je upitno.
Za ta dva natjecanja potrebno je minimalno 15.000,00 Eura (9.000,00 za žene i 6.000,00 za
juniore), a to su sredstva koja su bila čuvana za ovo natjecanje, ali su rebalansom proračuna
smanjena (5.000,00 Eura) i zamrznuta (još 5.000,00 Eura), a očekivani prihod od ekipa zbog
odustajanja smještaja u našem aranžmanu je također u tom iznosu (5.000,00 Eura). Određena
obećanja od grada i MZOŠ postoje, ali su zbog trenutne situacije u državi sve više upitna, te je
pitanje što učiniti s navedenim natjecanjima.
Na prvo od njih kreće se za manje od tjedan dana, a sredstava nema.
Dugotrajna diskusija vodila se oko toga što učiniti s obzirom da je vrlo nezgodno otkazivati ta
natjecanja, a još teže je pronaći sredstva potrebna za financiranje.
Također, razgovaralo se i o dopisu Ljubomira Bonačića u svezi stanja u juniorskoj reprezentaciji,
u kojoj je bilo dosta otkazivanja vezano za loše prolaze u školi i dosta problema oko ozljeda, a
također Ljubomir Bonačić zamjerio je Savezu odigravanje juniorskog PH u terminima priprema
juniorske reprezentacije, zbog čega je po njemu došlo do određenih ozljeda.
Zaključeno je da se u idućih nekoliko dana pokušaju osigurati sredstva za PE za juniore i PE za
žene, te ukoliko se sredstva barem uspiju posuditi da se ode na prvo predstojeće natjecanje, a da
se u narednim danima vidi da li je moguće osigurati sredstva za nastup žena u Švicarskoj.
Također, predsjednik Saveza razgovarat će s izbornicima o aktualnoj situaciji, te će se vidjeti da
li je moguće otići na natjecanja ili ih je potrebno otkazati.
Zaključak je da se pokuša realizirati jedno po jedno natjecanje ako to bude u mogućnosti, a ako se
ocijeni da je to nerealno radi financijske situacije neka se natjecanja otkažu i to što je prije
moguće. U svezi konačne odluke Predsjednik HHS konzultirati će članove Izvršnog odbora.
Također, zaključeno je da se PH za juniore odigralo u terminima unaprijed donesenog Kalendara
natjecanja na kojeg s ničije strane nije bilo primjedbi, pa tako niti sa strane izbornika Ljubomira
Bonačića.
AD 4.
Posjet delegacije EHF-a Hrvatskoj predviđen je u vremenu od 14. do 17. srpnja s time da će
predsjednik i glavni tajnik EHF-a jedan dan (15/16. srpnja) biti u posjetu Sloveniji.
Predviđeni su susreti s našim Savezom, MZOŠ, HOO, obilazak igrališta u Zagrebu (ZHC i
Mladost) i Petrinji.
Potrebno je dobro se pripremiti za ove sastanke.
AD 5.
S obzirom na predstojeće obveze (Panonija kup, Alpski kup, pripremna utakmica seniorske
reprezentacije, PE u Zagrebu, nastup juniora u Austriji, nastup žena u Švicarskoj, EHF članarina i
EHF kongres), te prihode i rashode koji nas očekuju u narednih mjesec i pol dana, a da bi se
realizirale sve obveze potrebno je oko 39.000,00 Eura, a relativno sigurni prihodi su 27.000,00
Eura. Očekuju se još prihodi u iznosu od 10-15.000,00 Eura, ali su s obzirom na sadašnje stanje ti
prihodi vrlo nesigurni i vrlo upitni, a još je veće pitanje kada bi ti prihodi mogli biti realizirani.
Ovo financijsko stanje rezultat je najvećim dijelom vrlo velike financijske krize u državi, te su
dosadašnjim rebalansom proračuna prihodi Saveza smanjeni za cca 10.000,00 Eura.
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AD 6.
Na prijedlog Zvonimira Kaića, a s obzirom na važeći Natjecateljski pravilnik i prijedlog novog
Natjecateljskog pravilnika zaključeno je da se mini hokej stavi pod stalna natjecanja u
organizaciji HHS, a ne pod ostala natjecanja, kako je to i bilo. Ovaj prijedlog je prihvaćen i
uputit će se Skupštini na razmatranje i usvajanje.
AD 7.
U vremenu održavanja Alpskog i Panonija kupa u Zagrebu će se održati seminar za delegate, koji
će voditi Martyn Gallivan, direktor turnira Panonija kup, a na zahtjev Europske hokejske
federacije.
Na seminar su pozvani i zainteresirani iz okolnih zemalja, od čega za sada imamo prijavljene 3
osobe iz Slovenije. Potrebno je što više osoba iz Hrvatske uključiti u ovaj seminar, a posebno
žene, premda ih je potencijalno vrlo malo.
AD 8.
Na Alpski kup za žene doći će Deb Wilkes iz Engleske koja je organizirala dolazak „England
Lady Masters“ u Hrvatsku. Ona dolazi zbog nastupa naših djevojaka na Alpskom kupu, a za
vrijeme boravka u zagrebu s njom će se obaviti razgovori oko suradnje Engleske i Hrvatske u
pogledu razvoja ženskog hokeja u Hrvatskoj i pomoći od strane Engleske hokejske federacije
HHS-u u tom smjeru. Očekuje se izrada određenog dokumenta koji će to regulirati, odnosno
memoranduma o razumijevanju između England Hockey i HHS.
AD 9.
Zaključeno je da predstavnici HHS na izbornom kongresu EHF u Amsterdamu u kolovozu ove
godine budu Zlatko Dežđek i Zvonimir Kaić.
AD 10.
ŠHK Concordia poslala je dopis, odnosno zahtjev za očitovanjem oko korištenja slobodnog
vremena zaposlenika ZHS-a i HHS-a u njihovom angažmanu u klubovima.
Cilj HHS je što veće uključenje u razvoj hokeja kako profesionalnog tako i amaterskog kadra te
je zaključeno je da se od pravne službe HOO-a zatraži i službeno stajalište.
AD 11.
Pod točkom razno nije bilo pitanja niti prijedloga, te je sjednica završena.
Završetak sjednice : 20,15 sati

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