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PRAVILNIK ZBORA HOKEJSKIH TRENERA HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Zbor hokejskih trenera Hrvatske (u daljnjem tekstu Zbor trenera) strukovno je
udruženje hokejskih trenera (djelatnika).
Zbor trenera sačinjavaju svi udruženi članovi Zbora trenera.

Članak 2.
Članovi Zbora trenera su hokejski djelatnici koji se bave stručnim trenerskim
radom u hokeju.

Članak 3.
Zbor trenera je sastavni član Hrvatskog hokejskog saveza i svoju djelatnost
usklađuje s njegovim normativnim dokumentima.

Članak 4.
Naziv Zbora je: ZBOR HOKEJSKIH TRENERA HRVATSKE.
Skraćeni naziv Zbora je: ZHTH.

Članak 5.
Zbor trenera nije pravna osoba već svoju pravnost ostvaruje putem Hrvatskog
hokejskog saveza čiji je konstitutivni član.

Članak 6.
Zbor trenera ima svoj znak.
Opis, uporaba i zaštita znakovlja Zbora trenera uređuje se posebnim
dokumentom kojeg donosi Zbor trenera.

Članak 7.
Zbor trenera nema svoj pečat već koristi pečat Hrvatskog hokejskog saveza.
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Članak 8.
Zbor trenera predstavlja i zastupa njegov predsjednik. Ako je predsjednik
spriječen
zamjenjuje ga dopredsjednik ili osoba koju ovlasti
predsjednik ili je izabere Izvršni odbor Zbora.

Članak 9.
Poslovima Zbora trenera upravlja Predsjednik i Izvršni odbor.

Članak 10.
Zbor trenera odlučuje na sjednicama.
Odluke Zbora trenera donose se većinom glasova prisutnih članova.
Glasovanje se obavlja javnim izjašnjavanjem, ako Zbor trenera ne odluči
drugačije.

Članak 11.
Sjednice Zbora trenera održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta
godišnje.

Članak 12.
Svoj program i aktivnosti Zbor trenera usklađuje s programom i djelatnošću
Hrvatskog hokejskog saveza.

Članak 13.
Zbor trenera planira i provodi svoje aktivnosti u suradnji s Hrvatskim
hokejskim savezom.
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Članak 14.
Rad Zbora trenera je javan.
Javnost rada ostvaruje se načinom rada i odlučivanja te izvješćivanjem o
svom radu i rezultatima.

II. ČLANSTVO U ZBORU TRENERA
Članak 15.
Članom Zbora trenera mogu postati kvalificirane osobe u trenerskoj struci
kao i dugogodišnji i istaknuti igrači hokeja koji djeluju kao športski
pedagozi.
Članovi Zbora trenera ispunjavaju osobni karton kojom potvrđuju članstvo i
prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika.
Registar članova Zbora trenera vodi se pri Hrvatskom hokejskom savezu.

Članak 16.
Članstvom u Zboru trenera hokejski treneri ostvaruju pravo i mogućnost da
izravno
utječu na unapređivanje i promidžbu hokejskog športa i svoga
strukovnog udruženja.

Članak 17.
Članovi imaju pravo i obvezu:
1. sudjelovati u radu Zbora trenera i drugih tijela u koja su birani;
2. zauzimati stavove o pitanjima o kojima odlučuje Zbor trenera i njegova tijela;
3. predlagati i pokretati raspravu o svim pitanjima iz nadležnosti Zbora trenera;
4. podnositi amandmane na Pravilnik i druge normativne dokumente Zbora trenera;
5. postavljati pitanja i tražiti odgovore;
6. birati i biti biran u organe Zbora trenera;
7. sudjelovati u obavljanju zadaća utvrđenih odlukama Zbora trenera.
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Članak 18.
Članstvo u Zboru treenra može prestati:
1. osobnom odlukom o istupanju iz članstva;
2. nesudjelovanjem u akcijama Zbora treenra u razdoblju dužem od dvije (2) godine,
a da za to ne postoje opravdani razlozi;
3. na temelju izrečene kazne zbog djelovanja suprotnog Pravilima Zbora treenra;
4. nastupom okolnosti pod kojima nije moguće djelovati u športskim udrugama i
njihovim asocijacijama.
Odluku o prestanku članstva u Zboru donosi Izvršni odbor Zbora trenera ili
Skupština.

III. POSLOVI I ZADAĆE ZBORA TRENERA
Članak 19.
Zbor trenera obavlja sljedeće poslove i zadaće:
1. bira predstavnike u Skupštinu i organe Hrvatskog hokejskog saveza i druga
strukovna udruženja i asocijacije u Republici Hrvatskoj;
2. sudjeluje u utvrđivanju i provedbi politike razvitka i promicanja hokejskog
športa u svim sredinama, a posebice među djecom i mladeži;
3. predlaže izmjene i poboljšanja u sustavu natjecanja;
4. skrbi o čuvanju ugleda hokejske organizacije i njezinih članova;
5. donosi program i godišnji plan djelovanja Zbora trenera;
6. razmatra i donosi odluke o podnešenim izvješćima Izvršnog odbora i
drugih tijela Zbora trenera;
7. donosi financijski proračun Zbora trenera;
8. donosi odluke o prestanku članstva u Zboru trenera;
9. donosi odluke o priznanjima i nagradama;
10. organizira i provodi aktivnosti u svrhu unapređivanja stručnosti članstva.
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IV. USTROJSTVO ZBORA TRENERA
Članak 20.
Tijela Zbora hokejskih trener Hrvatske su:
Predsjednik;
Dopredsjednik;
Tajnik;
Izvršni odbor;
Sud časti.
Predsjednik

Članak 21.
Predsjednika bira Zbor tajnim glasovanjem. Mandat Predsjednika traje četiri
(4) godine i može se ponoviti. U slučaju više predloženih za Predsjednika
izabire se predloženi koji dobije najveći broj glasova.
U slučaju jednakog broja glasova u drugi krug glasovanja ulaze predloženi s
najvećim jednakim brojem glasova.
Ako se ni u drugom krugu ne dobije Predsjednik, glasovanje se ponavlja s
predloženim iz drugog kruga.
Ako se Predsjednik ne izabere niti u trećem krugu izbor za Predsjednika se
ponavlja u cijelosti utvrđivanjem liste predloženih do konačnog izbora.

Članak 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predsjednik obavlja sljedeće zadaće:
predstavlja i zastupa Zbor trenera;
saziva i predsjedava sjednicama Zbora zbora i Izvršnog odbora;
potpisuje dokumente Zbora trenera i Izvršnog odbora;
predlaže članove Izvršnog odbora i Suda časti;
predstavnik je Zbora trenera u Hrvatskom hokejskom savezu;
skrbi da rad Zbora trenera bude u interesu hokejskog športa, članova Zbora
trenera i hokejske organizacije u cijelosti;
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7. podnosi Zboru trenera izvješće o svom radu;
8. odgovoran je Zboru trenera za svoj rad;
9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Zbor trenera.

Članak 23.
Mandat Predsjednika može trajati i kraće u slučaju:
1. kada napusti dužnost po vlastitoj volji pismenim zahtjevom Zboru trenera za
razrješenje dužnosti;
2. kada mu Zbor trenera izglasa nepovjerenje.

Članak 24.
U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika prije isteka mandata, Zbor trenera
će izabrati novog Predsjednika u što kraćem mogućem roku.
Dopredsjednik

Članak 25.
Dopredsjednika bira Zbor trenera na prijedlog Predsjednika. Mandat
dopredsjednika traje četiri (4) godine.
Dopredsjednika zamjenjuje Predsjednika sa svim obvezama i ovlastima.

Tajnik

Članak 26.
Tajnika bira Zbor trenera na prijedlog Predsjednika. Mandat tajnika traje
četiri (4) godine.
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Tajnik obavlja korespodenciju Zbora trenera s udruženim tijelima HHS-a,
ažuriranje članstva i druge poslove određene od strane Izvršnog odbora
Zbora trenera.

Izvršni odbor

Članak 27.
Izvršni odbor sastoji se od pet (5) članova.
Predsjednik i dopredsjednik članovi su Izvršnog odbora i zadržavaju
svoje funkcije.
Članove Izvršnog odbora bira Zbor trenera na osnovi liste koju predlaže
Predsjednik.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine s pravom ponovnog
izbora.

Članak 28.
Izvršni odbor je operativno tijelo Zbora trenera i obavlja sljedeće zadaće:
1.
2.
3.
4.

priprema i izrađuje prijedloge dokumenata koje donosi Zbor trenera;
izvršava i osigurava provođenje odluka Zbora trenera;
predlaže godišnji plan djelatnosti Zbora i osigurava njegovo provođenje;
surađuje s tijelima Hrvatskog hokejskog saveza i županijskim hokejskim
udrugama;
5. prati rad članstva Zbora trenera;
6. surađuje s Kineziološkim fakultetom u Zagrebu i drugim stručnim
institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu (Europskom hokejskom
federacijom ( EHF) i Svjetskom hokejskom federacijom (FIH)).

Članak 29.
Mandat članova Izvršnog odbora može biti i kraći ako nastupe okolnosti zbog
kojih se isti mogu razriješiti na:
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1. osobni zahtjev člana Izvršnog odbora za razrješenje s dužnosti;
2. prijedlog Predsjednika Zbora trenera zbog neaktivnosti člana Izvršnog odbora;
3. prijedlog Predsjednika Zbora trenera zbog namjernog djelovanja člana
Izvršnog odbora protiv interesa i ugleda Zbora trenera, njegovih članova.

Članak 30.
Odluku o zamjeni člana Izvršnog odbora donosi Izvršni odbor na prijedlog
Predsjednika.
Novoizabranom članu Izvršnog odbora mandat ističe kada i Izvršnom
odboru.

Članak 31.
Za svoj rad Izvršni je odbor odgovoran Zboru, kojemu je obvezan podnositi
izvješće o izvršenju programa i odluka.

Sud časti

Članak 32.
Na prijedlog Predsjednika Zbor trenera bira tri (3) člana Suda časti koji
međusobno biraju svog Predsjednika.
U Sudu časti biraju se ugledni članovi trenerske organizacije koji su
dostojni te funkcije svojim radom, životom i ponašanjem.

Članak 33.
Sud časti raspravlja i odlučuje kada to zatraže:
1. Predsjednik Zbora trenera;
2. Izvršni odbor, a na temelju prijave svake nezadovoljne strane (roditelji, igrač,
klub...).
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Članak 34.
Sud časti može i bez posebnog zahtjeva donijeti svoje mišljenje koje je
obvezujuće za članove Zbora.

Članak 35.
Mandat članova Sud časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Članak 36.
Sud časti radi prema Etičkom kodeksu Zbora trenera.

V. FINANCIRANJE DJELATNOSTI ZBORA TRENERA
Članak 37.
Zbor trenera ostvaruje vlastita sredstva putem:
-

članarine (godišnje);

-

kroz proračun HHS-a;

-

ostalih izvora.

Članak 38.
Dio financijskih sredstava ostvaruje se u Hrvatskom hokejskom savezu i
županijskim hokejskim udrugama na temelju programa Zbora trenera za
tekuću godinu.
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Predsjednik Zbora trenera.

Članak 40.
Ovaj Pravilnik donio je Zbor trenera na sjednici održanoj 19. prosinca
2012. godine i stupa na snagu nakon što ga odobri Izvršni odbor i Skupština
HHS-a.

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik Zbora hokejskih
trenera Hrvatske:
Nikola Hanžek, prof.
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