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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 9. sjednice Izvršnog odbora održane 03.12.2009.
Početak sjednice : 20,00 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HAHK „Mladost“, Jarunska 5, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Štefica Farkaš (dopredsjednica), Dario
Gavranović, Željko Oršiček, Josip Mrgan, Jadranko Kušec, Damir Hrupec
Nenazočni član :
Zvonimir Kaić (glavni tajnik), Klaudio Antolković
Ostali nazočni :
Ljubomir Bonačić, Domagoj Cvetko, Ivan Kerep, Željko Puljko
(prisustvovali sjednici pod točkom 3.), Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 7 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Zvonimir Kaić i Klaudio Antolković ispričali su svoj izostanak unaprijed.
Predloženo je da se predloženi dnevni red ponešto izmjeni. Točka 3. i 4. zamijenile bi mjesta, a
na kraj, prije točke Razno – pitanja i prijedlozi, dodale bi se točka 9. „Dopis HK Zrinjevac članak 29. Statuta HHS“ i točka 10. „Marketing program“, te da 11. točka bude Razno.
Ovako nadopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verifikacija zapisnika s 8. sjednice IO HHS održane 30.09.2009.
Verifikacija odluka donesenih elektronskim putem
Financijsko izvješće
Raspisivanje natječaja za trenera mlađih dobnih kategorija
Aktivnosti muške seniorske reprezentacije
Aktivnosti ženske seniorske reprezentacije
Poslovnici o radu tijela saveza
Uvjerenja za demonstratore hokeja na travi
Dopis HK Zrinjevac – članak 29. Statuta HHS
Marketing program
Razno – pitanja i prijedlozi
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Zaključci:
AD 1.
Zapisnik s 8. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 30.09.2009, jednoglasno je prihvaćen.
AD 2.
S obzirom da na 8. sjednici IO HHS nisu obrađene sve točke dnevnoga reda, shodno članku 36.
Statuta HHS, članovi IO HHS izjasnili su se o prijedlogu odluka elektronskom poštom kako
slijedi:
1. Nastup ŠHK Concordia na Prvenstvu Hrvatske
HK Zrinjevac dostavio je dopis IO HHS-u u svezi nastupa ŠHK Concordia u PH za seniore u
sezoni 2009/10.
Zahtjev HK Zrinjevac ima osnovu. Pokretanje postupka od strane HK Zrinjevac temelji se na
članku 11. Natjecateljskog pravilnika HHS.
Stav IO HHS je da razumije i pomogne klubovima tj svojim članicama u svim nastalim
problemima, u okviru svojih ingerencija i važećih normativnih akata.
Natjecateljski pravilnik je donesen sa ciljem da se potakne razvoj u klubovima, tako bi svaki klub
koji nastupa u ligi trebao imati i dvije momčadi različitih dobnih skupina u natjecanju.
S obzirom da ŠHK Concordia nema niti jednu prijavljenu momčad u mlađim kategorijama
trebala bi nastupiti sa seniorima u nižem natjecateljskom rangu a kojega trenutno nema.
Primjenom pravilnika na naznačeni način seniorska momčad Concordije ne bi imala mogućnost
natjecanja u seniorskoj kategoriji.
Slični slučajevi događali su se prethodnih godina i u muškom i u ženskom seniorskom prvenstvu,
ali se radi potrebe razvoja hokeja dopuštalo odigravanje natjecanja klubovima koji nisu u
potpunosti zadovoljavali kriterije prema članku 11. Natjecateljskog pravilnika.
Prijedlog je da se ova problematika riješi na narednoj Skupštini HHS.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
2. Strategija marketinškog djelovanja
Dario Gavranović dostavio je Izvršnom odboru pisani materijal – Strategiju marketinškog
djelovanja.
Prijedlog je da se Strategija marketinškog djelovanja usvoji, te da marketing tim na čelu s
Darijom Gavranovićem na temelju navedene strategije izradi Plan i program marketinškog
djelovanja HHS.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
3. Izvješće s posjeta delegacije EHF-a Hrvatskoj, 14-17. srpnja 2009.
U vremenu od 14. do 17. srpnja 2009. predsjednik EHF-a Martin Gotheridge i glavni tajnik EHFa R.David Balbirnie posjetili su Hrvatsku.
Tijekom posjeta održani su sastanci s predstavnicima Hrvatskog hokejskog saveza
(predsjednikom, glavnim tajnikom i glavnim direktorom) na kojem su razmatrana stajališta u
pogledu razvoja, te međusobnih odnosa EHF-a i HHS-a.
Osim sastanaka s Hrvatskim hokejskim savezom održan je i niz sastanaka:
- Hrvatski olimpijski odbor
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
- Zagrebački hokejski savez
- Gradsko poglavarstvo grada Petrinje i HK Petrinja
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Obiđeni su tereni u Zagrebu (Hokejski centar i ŠP Mladost) i Petrinji (donirani Astroturf teren od
strane EHF-a).
Obavljenim razgovorima i postignutim dogovorima sudionici su bili zadovoljni.
Od strane EHF-a obećana je pomoć oko nabavke umjetne trave (nove i rabljene), te je dogovoren
posjet predstavnika Astroturfa, inače sponzora EHF-a, Hrvatskoj.
Također, obećana je pomoć oko realizacije donacije rasvjete od firme Musco, koja svake godine
jedan komplet rasvjete za hokejske terene poklanja jednoj od zemalja.
Od strane EHF-a HHS-u zatraženo je da se namiri dug HHS prema EHF u dvije jednake rate,
prva koja bi se platila do 18. kolovoza, a druga koja bi se platila do 31. listopada ove godine.
Nadalje, EHF je inzistirao da se HHS do 18. kolovoza izjasni o poduzetim mjerama prema Filipu
Culjku, vinovniku incidenta na juniorskom prvenstvu Europe, koje je održano u Beču, te da se
HHS do kraja rujna izjasni o međunarodnim nastupima u 2010. godini, te da do tada eventualno
otkaže neka od natjecanja ukoliko se predvidi da neće biti u mogućnosti sudjelovati na istima.
Dosta problema bilo je oko otkazivanja nastupa ženske reprezentacije na Prvenstvu Europe u
Švicarskoj u kolovozu ove godine, zbog nedostatka financijskih sredstava, odnosno smanjenja
proračuna za ovu godinu, o čemu smo obavijestili goste prilikom njihova dolaska.
Premda se od strane EHF-a inzistiralo na odlasku na prvenstvo, na kraju je prihvaćeno
otkazivanje nastupa zbog nedostatka financijskih sredstava, ali pod uvjetom da o tome odmah
obavijestimo ured EHF, što je i učinjeno.
Prijedlog je da se ovo izvješće s navedenim zaključcima prihvati.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
4. Izvješće s Izbornog kongresa EHF-a, Amsterdam, 21. kolovoza 2009.
Zvonimir Kaić bio je predstavnik HHS na Izbornom kongresu EHF-a održanom u Amsterdamu
21. kolovoza 2009.
Zvonimir Kaić dostavio je iscrpno izvješće s Izbornog kongresa.
Prijedlog je da se izvješće Zvonimira Kaića prihvati.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
5. Izvješće sa sastanka s predstavnikom firme Astroturf, 4. rujna 2009.
Vezano za razgovore s predstavnicima EHF-a dogovoren je posjet predstavnika Astroturfa,
Michaela Sturma, Hrvatskoj.
4. rujna održani su sastanci na Zagrebačkom hokejskom centru s predstavnicima Zagrebačkog
hokejskog saveza, a na kojem je bio i predstavnik HK Šišmiš iz Samobora, zatim u Svetom Ivanu
Zelini gdje su obiđeni mali teren s umjetnom travom i športski centar, nakon čega se je otišlo u
Petrinju, te u Gradskom poglavarstvu razgovaralo s predstavnicima grada, HK Petrinja i
nogometnim klubom, te je izvršen obilazak postavljene donirane umjetne trave na malom
igralištu i potencijalno igralište za hokej i nogomet na igralištu Mladosti.
Nakon toga po povratku u Zagreb obišao se i hokejski teren na Mladosti.
Michael Sturm je dobio uvid u stanje i potrebe novih i rabljenih igrališta u Hrvatskoj, te je obećao
dati svoje prijedloge pismenim putem.
Prijedlog je da se ovo izvješće s posjeta Michaela Sturma prihvati.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
6. Zbor sudaca
Zbor sudaca održao je svoju skupštinu na kojoj su izmijenjene neke funkcije u vodstvu Zbora
sudaca.
3

HRVATSKI

HOKEJSKI

SAVEZ

CROATIAN HOCKEY FEDERATION

Zbor sudaca donio je odluku i predložio da se uz predsjednicu Ivonu Makar, kao dopredsjednik
izabere Antun Gunjina, kao tajnik Darko Končić, kao disciplinski sudac Zbora sudaca Krešo
Mušnjak, a kao zamjenik disciplinskog suca Zbora sudaca Ronald Kranjčec.
Prijedlog je da se ove izmjene, uz predložene izmjene Pravilnika Zbora sudaca iz zapisnika Zbora
sudaca prihvate, te da Zbor sudaca napravi prijedlog novog Pravilnika Zbora sudaca.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 6 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
7. Dopis HK Zrinjevac
HK Zrinjevac je 28. rujna dostavio zamolbu za odgovorima na postavljena pitanja, a prema
upućenim dopisima HHS-u.
Prijedlog je da se HK Zrinjevac uputi dopis slijedećeg sadržaja:
1./ Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka i žalba upućena Stegovnom sudu.
Stegovni postupak je u nadležnosti Stegovnog suca i Stegovnog suda. Stegovni sudac donio je
odluke u postupku I. stupnja.
S obzirom na žalbu HK Zrinjevac Stegovni sudac proslijedio je istu drugostupanjskom tijelu tj.
Stegovnom sudu.
Svi dopisi zaprimljeni od strane HK Zrinjevac, a odnose na stegovne postupke proslijeđeni su
stegovnim tijelima.
Izvršni odbor na sjednici od 22. rujna razmatrao je provedeni stegovni postupak koji je uzeo na
znanje ( zapisnik IO HHS točka Ad. 2)
2./ Nastup ŠHK Concordia na Prvenstvu Hrvatske
Ovdje bi trebalo dati odgovor vezano za točku 1. ove sjednice, te se predlaže da se ista u
potpunosti prepiše, ukoliko se usvoji pod 1.
3./ Sudačke i delegatske takse
Dopis vezan za sudačke i delegatske takse razmatran je na 7.sjednici IO HHS ( zapisnik IO HHS
točka Ad.7 ), te se predlaže ista formulacija:
Zaključeno je da način isplate sudačkih i delegatskih taksa ostaje za sada nepromijenjen iz
operativnih razloga.
U međuvremenu će se ispitati mogućnost isplate sudačkih i delegatskih taksa na drugi, zakonski
prihvatljiv način.
Prijedlog je da se prihvati dopis koji bi bio upućen HK Zrinjevac u ovakvom obliku.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 7 glasova za.
8. Prodaja alkoholnih pića na športskim terenima
Od strane MUP-a, ravnateljstva policije, Hrvatski olimpijski odbor zaprimio je dopis kojim se
opisuje postupak odobrenja prodaje i distribucije pića s koncentracijom do 6 % alkohola, a koji je
HOO uputio svim svojim članicama.
S obzirom na navedeni dopis nacionalni športski savezi, prema članku 21. stavka 2. Zakona o
sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09), daju odobrenje za
prodaju i distribuciju pića s koncentracijom do 6 % alkohola, u papirnatim ili otvorenim
plastičnim posudama, u športskim objektima na športskim natjecanjima koja nisu označena kao
visokorizična natjecanja prema odredbama članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1. istog Zakona,
dok policija, odnosno nadležna policijska uprava po mjestu održavanja športskog natjecanja,
prethodno daje samo suglasnost nadležnom nacionalnom športskom savezu za izdavanje takvog
odobrenja.
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Prijedlog je da se klubovima pošalje navedeni dopis, te da se klubovima, prema njihovim
zahtjevima, a po navedenoj proceduri, izdaju odobrenja za prodaju i distribuciju pića s
koncentracijom do 6 % alkohola, kako je to naznačeno u navedenom dopisu.
Ova odluka prihvaćena je elektronskim glasovanjem sa 6 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
Prema navedenom sve su odluke prihvaćene, te su verificirane jednoglasno.
AD 3.
Temeljem dobivenog stručnog mišljenja Stručno programskog povjerenstva predsjednik Zlatko
Dežđek predložio je da se raspiše natječaj za mjesto trenera mlađih dobnih kategorija.
Josip Mrgan zatražio je da se raspisivanje i provedba natječaja prepusti Stručno programskom
povjerenstvu.
Ovaj prijedlog nije prihvaćen, te je zaključeno da Izvršni odbor raspiše natječaj.
S obzirom da se radi o hokejskom treneru IO smatra da je dovoljno da natječaj bude u okvirima
Hrvatskog hokejskog saveza:
A/ da se natječaj objavi na internetskoj stranici HHS
B/ da o natječaju budu obaviještene sve članice HHS
S obzirom na prethodno u natječaju treba precizirati uvjete:
A/ opći uvjeti
B/ uvjete u skladu sa važećim Zakonom o športu
C/ uvjeti prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora
D/ uvjeti Hrvatskog hokejskog saveza
Zaključeno je da se pod uvjetima HHS zatraži od kandidata dostava prijedloga višegodišnjeg
(četverogodišnjeg) i detaljnog jednogodišnjeg plana i programa rada s mlađim kategorijama, te da
se u predviđenim poslovima s obzirom na dosadašnji ugovor proširi suradnjom i pomoći u radu
seniorske reprezentacije i drugim stručnim poslovima koje mu povjeri Izvršni odbor.
Detalje oko natječaja potrebno je usuglasiti s pravnom službom HOO-a.
Također, zaključeno je da završni rok za podnošenje kandidatura svakako bude prije isteka ove
kalendarske godine.
Izvršni odbor zaprimio je u pismenom obliku izvješće stručnog tima koji je vodio juniorsku
reprezentaciju u Beč.
Na zahtjev izbornika Ljubomira Bonačića i stručnog tima isti su prisustvovali ovoj točki dnevnog
reda, te su detaljno iznijeli svoja zapažanja s natjecanja u Beču.
Nakon obraćanja isti nisu više prisustvovali sjednici, te je zaključeno kako je evidentno da nije
samo stručni tim koji je vodio reprezentaciju krivac za neuspjeh u Beču, te da i IO HHS snosi dio
odgovornosti s obzirom na organizaciju cjelokupnog odlaska reprezentacije u Beč. Iz ovoga
moramo izvući pouke, ubuduće moramo posvetiti više pažnje pripremi i samom nastupu
reprezentacije.
AD 4.
Temeljem financijske dokumentacije Slaven Zlatar izradio je financijska izvješća za razdoblje od
01.01.2009. do 30.11.2009. koja su dostavljena članovima Izvršnog odbora.
Iz financijskih izvješća vidljivi su troškovi i prihodi za navedeno razdoblje, te opis dugovanja
prema HHS i HHS-a prema drugima. Također, detaljnije su opisani troškovi organizacije velikih
priredbi koje su se održale u Zagrebu u 2009. godini, a to su Alpski i Panonija kup koji su održani
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u vremenu od 3. do 5. srpnja 2009. i Prvenstvo Europe koje je održano u vremenu od 25. do 31.
srpnja 2009.
Za navedeno razdoblje ostvareni su prihodi u iznosu od 899.865,39 kuna, te rashodi u iznosu od
895.172,91 kuna.
Dugovi HHS prema drugima iznose 138.129,58 kuna.
Dugovi klubova prema HHS iznose 73.369,73 kuna.
Josip Mrgan zapitao je zašto donacija za HK Petrinju nije u financijama postavljena kao prihod.
Odgovoreno je da taj dio još nije riješen, pošto je EHF prebio dio dugovanja saveza donacijom za
HK Petrinju i time obvezao HHS da HK Petrinji dostavi ta sredstva. U svakom slučaju taj dio
naznačen je za sada u stavci pod dugovanja, pošto to još nije financijski obrađeno, a nakon
realizacije bit će prikazano i kao prihod, odnosno rashod u financijama saveza.
S obzirom da se do kraja godine očekuju još određeni prihodi zaključeno je da prioriteti u
plaćanju dugova moraju biti dugovi prema EHF-u i HK Petrinja za prethodno navedeni razvojni
program.
Postavljeno je i pitanje što će se učiniti s klubovima koji duguju HHS-u financijska sredstva, te je
posebno naznačen dug HK Zrinjevac.
Zaključeno je da to bude posebna točka jedne od idućih sjednica IO HHS.
Temeljem podataka za ovu godinu i temeljem predviđenih prihoda i plana rada i aktivnosti u
2010. godini potrebno je izvršiti detaljno budžetiranje za 2010. godinu.
Zaključeno je da budžetiranje pripremi Slaven Zlatar i dostavi ga Izvršnom odboru.
S obzirom na prethodno obavljene razgovore Zlatko Dežđek predložio je da HK Zelina posudi
financijska sredstva za namirenje duga EHF-u.
Damir Hrupec, predsjednik HK Zelina istakao je kako je HK Zelina trenutno to u mogućnosti, te
je predložio da posudba naznačenih financijskih sredstava bude na rok od 3 mjeseca.
AD 5.
Muška seniorska reprezentacija nastupa u vremenu od 15. do 17. siječnja 2010. godine na
Dvoranskom prvenstvu Europe u Turskoj.
Problem je nastao oko izbornika seniorske reprezentacije.
Tomislav Jamičić nije u mogućnosti sudjelovati u ovoj akciji, pošto mu to njegove poslovne
obveze u Nizozemskoj ne dopuštaju, o čemu se i pismeno očitovao.
Prijedlog je da se samo za ovu akciju osnuje stručni tim koji bi vodio pripreme i reprezentaciju u
Turskoj, te da u njemu budu Damir Vučković, Davor Ljevaković i Krunoslav Hrupec. Uz njih
moguće je da se u provedbi i planiranju treninga uključe i neki treneri koji to rade u svojim
klubovima, a iz kojih dolaze reprezentativci.
Zaključeno je da se ovaj prijedlog usvoji, te da se idućih dana izvrše konzultacije s navedenim
osobama.
Pripreme reprezentacije obavile bi se u vremenu nakon završetka klupskih natjecanja u 2009., pa
do polaska reprezentacije na natjecanje u Tursku.
Josip Mrgan smatra da nije ozbiljno na ovo natjecanje ići na ovaj način, te smatra da se ponovo u
zadnji tren rješavaju bitne stvari oko reprezentacije.
Smještaj i prijevoz su rezervirani, a osigurana su i sredstva iz proračuna za 2010. godinu za ovu
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akciju. Prijevoz će se realizirati avionom iz Beča u Antalyu, a prijevoz do Beča organiziran je
kombijima, koji su dobiveni od HOO-a.
AD 6.
Ženska seniorska reprezentacija nastupa u vremenu od 15. do 17. siječnja 2010. godine na
Dvoranskom prvenstvu Europe u Francuskoj.
Izbornik Siniša Peranić održao je pripremni sastanak s djevojkama.
Prijevoz do Francuske organiziran je kombijima koji su dobiveni od HOO-a, smještaj je
rezerviran, te ga je potrebno platiti do 14. prosinca 2009. (cca 1500 Eura).
Zaključeno je da vozači kombija budu Slaven Zlatar, koji bi ujedno bio i team manager, te još
jedna iskusna osoba, koja bi to mogla ozbiljno izvršiti, s obzirom na daleko putovanje.
Potrebno je za žensku reprezentaciju nabaviti komplet trenirki (komplet ili gornje dijelove, cca
2.000 - 3.000 kuna) s obzirom da se djevojke moraju dostojno i s te strane predstaviti na DPE.
AD 7.
Predsjednik Zlatko Dežđek predložio je da se do kraja izrade potrebni pravilnici i poslovnici.
Svrha je detaljizirati opis poslova pojedinih tijela i osoba u Savezu, kako bi se točno odredila
ingerencija istih.
Zaključeno je da se dopredsjednica Štefica Farkaš zaduži za koordinaciju rada Povjerenstva za
normativne akte, a što je i do sada radila.
Na prijedlog Štefice Farkaš nadopunit će se i izmijeniti neki članovi povjerenstva.
Također, predloženo je da član tog povjerenstva bude i Jadranko Kušec, što je i prihvaćeno.
AD 8.
Tečaj za demonstratore hokeja održan je u vremenu od 21. do 25. rujna 2009.
Potrebno je dodijeliti uvjerenja demonstratorima.
Zaključeno je da se to učini nekoliko dana prije Božića, na prigodnoj svečanosti koju ćemo
organizirati u prostoriji HOO.
Dodjeli uvjerenja osim demonstratora trebaju prisustvovati članovi IO HHS i članovi SPP-a, te
predstavnici klubova.
Predložen je oblik uvjerenja, koji će u dogovoru s Josipom Mrganom odobriti Zlatko Dežđek.
AD 9.
HK Zrinjevac dostavio je dopis vezan za članak 29. Statuta HHS.
Dopis se sastoji iz dva dijela.
U prvom dijelu upozorava se na članak 29. Statuta HHS-a koji upućuje na diskriminaciju
spolova.
U drugom dijelu daje se kritički osvrt da su Statut i Pravilnici doneseni ishitreno, na neregularan
način, prepuni grešaka, nelogičnosti i da su u mnogim područjima nedefinirani.
Zaključeno je da se HK Zrinjevac pošalju slijedeći odgovori:
1/ Članak 29. Statuta je na snazi od 2004. godine, te je ponovno potvrđen na Skupštini Saveza 9.
prosinca 2008. godine. Do danas kada je održano niz Godišnjih skupština nije bilo primjedaba od
strane članica saveza. Donašanje Statuta ili njegove promjene uvijek su prethodno razmatrane i
usuglašene s pravnom službom HOO, a Statut je prihvaćen i od pravne službe grada Zagreba –
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odjela za registraciju udruga građana. Pozdravljamo inicijativu članice saveza, HK Zrinjevac koji
skreće pozornost i upozorenje Savezu na nelogičnost i moguću diskriminaciju spolova čl 29.
Ukoliko se ne udovolji zahtjevu istodobno je izražena prijetnja tužbom kod nadležnih institucija.
Navedenim člankom gdje se govori o zastupljenosti delegata za skupštinu saveza željelo se
stimulirati klubove da na natjecanjima sudjeluju sa što više momčadi ili ekipa te da time s
obzirom na razvijenost dobivaju i veći značaj one članice koje su brojnije s ekipama na
natjecanjima. Primjedba se vjerojatno odnosi na stavak u kojem se govori o četiri muške i barem
dvije ženske kategorije. Namjera predlagatelja bila je s obzirom na relativno slabiji razvoj
ženskog hokeja u odnosu na mušku populaciju da se upravo stimuliraju klubovi za razvoj
ženskog hokeja te se tako za pravo zastupljenosti sa 4 člana na skupštini taksativno navode 4
muške i barem 2 ženske kategorije. To je tada bila realnost, ali nikako namjera da se nečija prava
povrede, a pogotovo ne da se diskriminiraju.
Jednoglasno je zaključeno je da se kompletan članak 29. Statuta razradi, te da prijedlog izmjene
članka 29. Statuta izradi povjerenstvo za normativne akte.
U svezi toga kontaktirat će se i pravna služba HOO-a.
2/ Svi su doneseni pravilnici razrađivani i predloženi Savezu od strane radnih tijela tj. radnih
grupa, zatim su upućeni na javnu raspravu, a tek zatim na usvajanje na Skupštinu. Normalno je da
se sve primjedbe i prijedlozi ne usvajaju jer se poštuje prvenstveno zakonitost i većina mišljenja.
Pravilnici se usvajaju većinom glasova ukupnog broja članova na Skupštini saveza, pa su tako
doneseni i ovaj statut i drugi važeći pravilnici. Svi dokumenti Saveza bit će još jednom lektorski
razmotreni
Zaključeno je da se drugi dio teksta odbaci kao neutemeljena kritika.
AD 10.
Dario Gavranović dostavio je okvirni prijedlog rada Margeting tima.
IO HHS donio je doluku o prihvaćanju prijedloga rada marketinga.
Zaključeno je da Dario Gavranović u svojstvu predsjednika Povjerenstva za marketing izradi
detaljni prijedlog rada, te da predloži i ostale članove Marketing tima.
Dario Gavranović izrazio je žaljenje što ova točka dolazi na sam kraj, kada su već svi članovi
umorni, a prilično je i kasno, te je zamolio da to bude točka iduće sjednice IO HHS, pod kojom bi
se detaljno razmotrio marketing rad saveza.
Zamolio je sve članove IO HHS da daju primjedbe na prijedlog plana rada.
AD 11.
Pod točkom razno nije bilo prijedloga niti primjedbi, te je sjednica završena.
Završetak sjednice : 23,00 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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