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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- ČLANOVIMA HHS

ZAPISNIK
s 12. sjednice Izvršnog odbora održane 27.02.2014.
Početak sjednice : 16,05 sati
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, soba 16
Predsjedatelj :
Damir Hrupec
Nazočni članovi :
Damir Hrupec, Antonio Bujan, Igor Capan, Tomislav Kos
Nenazočni članovi: Goran Pravica, Mario Rigo, Klaudio Antolković
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 4 od mogućih 7 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Predsjednik Hrvatskog hokejskog saveza Damir Hrupec otvorio je sjednicu i predložio da se
usvoji dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen kako slijedi:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 12.11.2013.
2. Kalendar natjecanja
3. Dugovanja klubova
4. Ostavka voditelja natjecanja
5. Izvješća s međunarodnih natjecanja
6. Razno
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Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 11. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 12.11.2013.
AD 2.
Odlučeno je da se polufinala i finala vanjskog prvenstva Hrvatske seniora i seniorki odigraju u
ukupno 3 termina (3 vikenda), a ne četiri kako je ranije bilo predviđeno, te da se u skladu s time
izmjene propozicije natjecanja. Prvenstvo Hrvatske za saeniore i seniorke završilo bi vikend prije
klupskih prvenstava Europe.
Ovih dana dobili smo konačnu potvrdu o terminu Svjetske lige koja će se održati od 1. do 6.
lipnja u Svetom ivanu Zelini.
Od 20. do 24. travnja održat će se pripreme seniorske reprezentacije pod vodstvom Basa
Bogaarda. Drugi dio priprema za Svetsku ligu započet će 12. lipnja.
Prihvaćen je predloženi Kalendar natjecanja, jednoglasno. Finalna verzija poslat će se odmah
sutra svima.
AD 3.
Dugovanja klubova prilično opterećuju rad saveza.
S danom 26.02.2014. dugovanja klubova su:
1 ZRINJEVAC
2 CONCORDIA
3 ZHS
4 ZRINJEVAC
5 JEDINSTVO
6 DESINIĆ
7 TREŠNJEVKA
8 ZELINA
9 CONCORDIA
10 MARATHON
11 MLADOST

28.930,00 stari dug
4.958,00 stari dug
12.657,24
11.493,34
5.000,00
2.175,72
880,00
287,70
0,00
0,00
0,00

HK Zrinjevac je smanjio stari dug kompenzacijama s HHS, ali se je u međuvremenu nagomilao
dug iz 2014. U iznosu od 11.493,34 kuna.
ŠHK Concordia redovito plaća svoje nove obveze, ali stari dug od 4.958,00 kuna nikako da riješi.
Zagrebački hokejski savez nije uplatio sredstva od prošle godine premda je bilo obećanje da će to
učiniti. Trenutno ZHS duguje 12.657,24 kune.
Jedinstvo će svoj dug zatvoriti kompenzacijom s troškovima koje ima Savez prema Davoru
Ljevakoviću.
Ostali dugovi su mali ili trenutni, pa nisu problematični i očekuje se njihovo brzo rješavanje.
S obzirom na dugove koji se vuku duže vrijeme a odnose se na Concordiju (4.958,00), Zrinjevac
(11.493,34) i ZHS (12.657,24) zaključeno je da se istima pošalje opomena za plaćanje i dade rok
od 8 dana da plate, a ukoliko to neće biti slučaj odlučeno je da se pokrene stegovni postupak pred
Stegovnim sucem HHS.
Također, postoji odluka s prošle skupštine HHS koja nalaže da se dugovi riješe, a u protivnom da
se neplatiše sankcioniraju.
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Vezano za odluku sa skupštine HHS održane 30.12.2013. Hrvatski hokejski savez daje tumačenje
donošenja odluke o godišnjoj članarini.
Tumačenje ovlasti IO HHS-a u svezi donošenja odluke o članarini:
Odredbom članka 56. Statuta HHS među ostalim navodi se da Savez ostvaruje prihode uplatom
članarina. Osim toga, odredbom čl. 35. Statuta HHS navodi se da je IO HHS, pored ostalog,
nadležan za pripremanje i predlaganje programa rada i financijskog proračuna Saveza, za izradu i
donošenje pravilnika i ostalih općih akata Saveza za koje nije predviđeno da ih donosi Skupština,
te za izvršavanje i drugih poslova i zadataka prema Statutu, zaključcima Skupštine i njezinih
radnih tijela. Pored navedenog, odredbom čl. 61. istog Statuta izrijekom je propisano da Izvršni
odbor odlučuje o stjecanju, prodaji i prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup
nepokretne i pokretne imovine.
Tumačeći citirane odredbe Statuta HHS-a jednoglasno zaključujemo kako je upravo IO HHS-a
ovlašten donositi odluku članarini HHS-a, kako je to odlučeno na 3. sjednici IO HHS-a.
AD 4.
Vladimir Grkčević podnio je neopozivu ostavku na mjesto voditelja natjecanja.
Jednoglasno je zaključeno:
1. Verificira se zaključak elektroničke sjednice od 18.02.2014. za koji je elektroničkim
putem glasovalo 6 članova koji su potvrdili slijedeću odluku:
S OBZIROM DA JE VLADIMIR GRKČEVIĆ PODNIO NEOPOZIVU OSTAVKU NA
MJESTO VODITELJA NATJECANJA UMJESTO NJEGA NA FUNKCIJU
VODITELJA NATJECANJA IZABRAN JE IGOR CAPAN ZA RAZDOBLJE DO
ZAVRŠETKA PROLJETNOG DIJELA SEZONE 30.06.2014.
IGOR CAPAN ĆE DUŽNOST VODITELJA NATJECANJA ZA NAVEDENO
RAZDOBLJE VRŠITI BEZ NAKNADE.
2. Izvršni odbor HHS zahvaljuje se na dosadašnjem radu g. Vladimiru Grkčeviću za koji
smatra da je bio kvalitetan.
3. Objavljuje se natječaj za voditelja natjecanja od 01.07.2014. Natječaj treba objaviti što
prije, a potencijalni kandidati trebaju se prijaviti do 30. svibnja 2014. nakon čega će IO
HHS donijeti odluku o voditelju natjecanja koji će stupiti na dužnost 01.07.2014.
AD 5.
Razmatrano je izvješće Davora Ljevakovića s PE u Pragu 2013.
Izvješće se prihvaća uz napomenu da je rezultat bio prilično slab s obzirom da se očekivao ulazak
u višu skupinu i s obzirom da je to bila stvarno dobra generacija igrača.
Damir Hrupec će obaviti razgovor s Davorom Ljevakovićem o njegovom budućem radu.
Ostala izvješća razmatrat će se drugi puta.
AD 6.
Predlaže se da se domaćinstvo juniora do 21 godine za Dvoransko prvenstvo Europe za juniore
održi u Pregradi, a ne u Poreču, kako je bilo predviđeno ranije.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
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Siniša Peranić dao je ostavku na mjesto izbornika ženske reprezentacije zbog nezadovoljstva radi
neisplate honorara za rad na vrijeme kako je bilo dogovoreno.
Ostavka se prihvaća, jednoglasno.
Goran Pravica podnio je ostavku na mjesto člana Izvršnog odbora HHS.
Njegova ostavka prosljeđuje se skupštini koja ostavku može prihvatiti i izabrati novoga člana na
isto mandatno razdoblje.
Skupština Hrvatskog hokejskog saveza održat će se u petak, 25. travnja 2014.
Prijedlog Stegovnog pravilnika i prijedlog Natjecateljskog pravilnika će ići na skupštinu, a prije
toga i na javnu raspravu.
Završetak sjednice: 17,45 sati
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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