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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 12. sjednice Izvršnog odbora održane 28.04.2010.
Početak sjednice : 19,15 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HAHK „Mladost“, Jarunska 5, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Zvonimir Kaić, Dario Gavranović, Željko
Oršiček, Jadranko Kušec, Klaudio Antolković
Nenazočni član :
Damir Hrupec, Štefica Farkaš, Josip Mrgan
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (gl.direktor i zapisničar)
Sjednici je nazočno 6 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen kako slijedi:
1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice IO HHS održane 28.01.2010.
2. Verifikacija elektroničkih odluka
3. Stavovi sa zajedničkog sastanka IO HHS, klubova, SPP-a, Zbora trenera
4. Priprema godišnje skupštine HHS
a. izvješće predsjednika o radu HHS
b. izvješće Nadzornog odbora
c. izvješće Materijalno financijskog povjerenstva
d. financijska izvješća za 2009.
5. Financijski plan za 2010.
6. Financijsko izvješće za razdoblje od početka 2010.
7. Izbornik muške seniorske reprezentacije - ostavka izbornika
8. Izvješća s nastupa reprezentacija na dvoranskim PE
9. Alpski kup za muškarce i žene, 1-4. srpnja 2010.
10. Priprema slijedeće natjecateljske sezone
11. Informacije s Kolegija tajnika HOO-a
12. Dopis Zvonimira Kaića
13. Razno
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Zaključci:
AD 1.
Jadranko Kušec stavio je primjedbu na točku 2, te je istakao da je Salih Đozlić rekao da će se
pozivni turnir održati u travnju mjesecu ove godine, što je izostavljeno iz zapisnika.
Uz ovu primjedbu jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 11. sjednice Izvršnog odbora HHS,
održane 28.01.2010.
AD 2.
U dva navrata održane su elektroničke sjednice, 8.3.2010. i 12.4.2010.
Shodno članku 36. Statuta HHS, članovi IO HHS izjasnili su se o prijedlogu odluka
elektroničkom poštom kako slijedi:
ELEKTRONIČKE ODLUKE – 08.03.2010.
1. Sastav Organizacijskog odbora PE za kadete i kadetkinje
Predlaže se sastav Organizacijskog odbora Prvenstva Europe za kadete i kadetkinje koje će se
održati u Zagrebu u vremenu od 12. do 17. srpnja 2010. kako slijedi:
Zlatko Dežđek-predsjednik, Štefica Farkaš, Zvonimir Kaić, Miljenko Udovičić, Dario
Gavranović, Žarko Babić i Slaven Zlatar.
Organizacijski odbor će se prema potrebi proširivati i mijenjati.
Održan je inicijalni sastanak OO na kojem su predočeni materijali vezani za organizaciju PE za
kadete i kadetkinje.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 6 glasova bilo za predloženu odluku.
2. Radno vrijeme ureda za potrebe udruženih članova
Radi efikasnijeg rada ureda saveza i bolje povezanosti s klubovima predlaže se da ured isključivo
za potrebe klubova radi utorkom i četvrtkom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 5 glasova bilo za predloženu odluku, uz 1 glas protiv.
3. Pojedinačni sastanci s klubovima
Direktor saveza ovlašćuje se i obvezuje da najmanje jednom u dva mjeseca organizira
pojedinačne sastanke s klubovima i ZHS na kojima će se razmatrati uzajamna problematika.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 6 glasova bilo za predloženu odluku.
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4. Registracija igrača
Predlaže se da županijski savezi (i grad Zagreb – ZHS) preuzmu registraciju igrača, te da se to
regulira Registracijskim pravilnikom HHS.
Oni klubovi koji nemaju županijske saveze i dalje će registracije obavljati u redu HHS.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 6 glasova bilo za predloženu odluku.
5. Zamolba Filipa Culjka za smanjenje stegovne mjere
Od Filipa Culjka zaprimljena je zamolba za umanjenje stegovne kazne.
Zbog velikog narušavanja ugleda hrvatskog hokeja u inozemstvu predlažem da se stegovna kazna
ne smanjuje.
Molim članove IO HHS da se očituju o zamolbi Filipa Culjka (u prilogu).
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 4 glasa bilo za umanjenje stegovne kazne, uz 2 glasa protiv umanjenja stegovne kazne.
6. Zajednički sastanak
Predlaže se da IO HHS sazove sastanak u cilju razmatranja strateških smjernica rada s
reprezentacijama. Sastanku bi prisustvovati članovi IO HHS, klubovi, SPP, Zbor trenera, treneri
reprezentacija.
Prijedlog je da se sastanak održi 24.03.2010.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Od toga je 6 glasova bilo za predloženu odluku.
Prema navedenom odluke pod točkama 1,2,3,4. i 6. od 08.03.2010. su prihvaćene, te su
verificirane jednoglasno.
ELEKTRONIČKE ODLUKE – 12.04.2010.
1. Prijava za sudjelovanje muške i ženske reprezentacije na Dvoranskom prvenstvu
Europe 2012. godine
S obzirom da prema Europskoj hokejskoj federaciji trebamo izvršiti prijavu za Dvoransko
prvenstvo Europe za muškarce i žene, koje će se održati u siječnju 2012. godine, molim članove
Izvršnog odbora HHS da se izjasne da li prihvaćaju da se naše nacionalne reprezentacije
kandidiraju za navedeno natjecanje ili ne.
Napominjem, kako ova prijava nije i obveza sudjelovanja. Ukoliko naknadno zaključimo da nije
potrebno sudjelovati na navedenim natjecanjima ista možemo otkazati i tijekom ove i početkom
2011. godine, a tada ćemo znati i mjesta domaćinstva.
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Za oba prijedloga ukupno je glasovalo 7 članova IO HHS.
Od toga je 6 glasova bilo za predložene odluke uz jedan suzdržani glas.
Prema navedenom odluke pod točkom 1. od 12.04.2010. su prihvaćene, te su verificirane
jednoglasno.
S obzirom da prijedlog odluke o ublažavanju kazne za Filipa Culjka nije imao dovoljan broj
glasova za donošenje odluke, a niti je bio dovoljno precizno definiran, te pošto je to kompleksnija
materija, ta točka daje se na razmatranje zasebno na ovoj sjednici IO HHS.
Nakon diskusije predloženo je da se Filipu Culjku kazna s 12 mjeseci smanji na 9 mjeseci, ali
samo za klupske nastupe, a kazna igranja za reprezentaciju Hrvatske ostane.
Ovaj prijedlog prihvaćen je glasovanjem s 5 glasova za i 1 glasom protiv.
Jadranko Kušec zamolio je da se ubuduće ovakve odluke, zbog složenosti materije, ne donose
elektroničkim glasovanjem, već da se rješavaju na sjednicama IO HHS.
AD 3.
Zajednički sastanak IO HHS, klubova i SPP-a održan je 24.03.2010.
Na zajedničkom sastanku koji je inicirao IO HHS razmatrale su se strateške smjernice u radu s
reprezentacijama.
Razgovaralo se o međunarodnim nastupima reprezentacija i financijskim mogućnostima praćenja
istih, izbornicima i njihovim stožerima, ciljevima rada s reprezentacijama, suradnjom klubova i
reprezentacija, te izgradnji kulta reprezentacija, kao i potreba izrade višegodišnjeg plana rada s
reprezentacijama.
U nemogućnosti sudjelovanja sastanku pismene dopise poslali su izbornik seniorske
reprezentacije Tomislav Jamičić i izbornik svih ženskih reprezentacija Siniša Peranić u kojima su
se osvrnuli na probleme i potrebe u radu s reprezentacijama.
Kao jedan od važnijih problema istaknut je problem oko izbornika seniorske reprezentacije
Tomislava Jamičića, odnosno njegove dislokacije, te usklađivanje obveza Tomislava Jamičića s
radom seniorske reprezentacije.
SPP je pismeno dostavio prijedlog vezan za rad s reprezentacijama.
Doneseni su slijedeći zaključci:
1. Zaključeno je da SPP napravi prijedlog višegodišnjeg plana rada svih reprezentacija koji će se
dostaviti IO HHS na razmatranje i usvajanje.
Izbornici svih reprezentacija moraju napraviti detaljne programe rada sa svakom pojedinom
selekcijom, a koji moraju biti u okvirima i sukladni s generalnim višegodišnjim planom.
2. Traži se od klubova da podrže rad s reprezentacijama, te da isti pomažu prema svojim
mogućnostima, a sve u cilju izgradnje kulta reprezentacije.
Navedeni zaključci jednoglasno su prihvaćeni.
S obzirom na navedenu tematiku SPP je u međuvremenu održao dvije sjednice na tu temu i
uskoro se očekuje prijedlog koji će se dostaviti IO HHS-u na razmatranje i usvajanje.
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AD 4.
Godišnja skupština bit će sazvana za kraj svibnja mjeseca. Točan termin odredit će se idući
tjedan, a ovisno o raspoloživim terminima sale za sastanak.
Materijali za godišnju skupštinu dostavljeni su IO HHS.
Izvješće predsjednika o radu IO HHS prezentirano je na samom sastanku. Zaključeno je da se
članovima IO HHS isto dostavi elektroničkim putem, te da članovi na njega daju eventualne
svoje primjedbe i dopune do četvrtka, 6. svibnja 2010.
Izvješće Nadzornog odbora i Materijalno financijskog povjerenstva dostavljeno je unaprijed.
S obzirom na izvješće Materijalno financijskog povjerenstva jednoglasno je zaključeno da se kao
blagajnik HHS odredi profesionalac u savezu - Slaven Zlatar.
Financijska izvješća dostavljena su na samom sastanku članovima IO HHS.
Zaključeno je da se za godišnju skupštinu pošalju financijska izvješća s bilancama potvrđena od
porezne uprave, izrađena od strane ovlaštenog knjigovodstvenog servisa.
AD 5.
Slaven Zlatar predočio je prijedlog financijskog plana HHS za 2010. godinu.
Zvonimir Kaić istakao je na problematiku rješavanu na kolegiju tajnika HOO-a, te je prema tome
predložio da se u troškove predvide i troškovi doping kontrole na PE za kadete i kadetkinje u
Zagrebu.
Dario Gavranović istakao je mogućnost nabavke TK dresova i trenirki po povoljnim uvjetima, a
što se odnosi na stavku opremanja reprezentacija.
Predloženi financijski plan za 2010. jednoglasno je prihvaćen od strane IO HHS, te će se kao
takav financijski plan dostaviti na skupštinu HHS.
AD 6.
Financijsko izvješće do početka 2010. do 15.04.2010. dostavljeno je prisutnim članovima IO
HHS. Financijsko izvješće za navedeno razdoblje jednoglasno je prihvaćeno.
AD 7.
Tomislav Jamičić dao je ostavku na mjesto izbornika seniorske muške reprezentacije.
Zlatko Dežđek zahvalio se izborniku Jamičiću na dosadašnjem trudu i suradnji, te je istakao kako
je udaljenost izbornika jedna od glavnih prepreka za kvalitetnu suradnju i komunikaciju.
Predloženo je da se ostavka Tomislava Jamičića prihvati, ali da se svakako iznađu mogućnosti za
oblik suradnje.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Zbor trenera je u pismenom obliku predložio da se formira stručna skupina u sastavu Davor
Ljevaković, Siniša Peranić, Slaven Zlatar, Ljubomir Bonačić, Nikola Hanžek i Hrvoje
Abramović, te da ista razmotri i predloži izbornika seniorske muške reprezentacije.
Slaven Zlatar napomenuo je da je možda bolje da on nije u toj skupini s obzirom na njegov
profesionalni angažman u savezu.
Prijedlog Zbora trenera u potpunosti je prihvaćen.
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AD 8.
Dostavljena su izvješća s nastupa na dvoranskim PE za muškarce i žene.
Izvješća se upućuju Stručno programskom povjerenstvu na razmatranje.
AD 9.
Alpski kup za muškarce i žene ove godine održat će se u vremenu od 1. do 4. srpnja. Muškarci će
nastupiti u Pragu (Češka), a žene u Oltenu (Švicarska).
Za ovo natjecanje u programu HOO-a imamo predviđeno i ostavljeno 60.000,00 kuna, a za
realizaciju nam je potrebno 70.000,00 kuna (40.000,00 za žene i 30.000,00 za muškarce).
S obzirom da je HOO donio odluku da se do kraja listopada mogu iskoristiti sredstva na
godišnjem nivou do 80 %, a da je upravo tih preostalih 20 % iznos koji smo trebali utrošiti za
Alpske kupove, sada upitan, trenutno nismo u stanju osigurati sredstva za navedena natjecanja.
Ukoliko ne bude rebalansa ta sredstva će biti oslobođena krajem listopada ove godine, a ukoliko
rebalansa bude tada će ta sredstva u određenom omjeru (možda i sva) biti umanjena.
Zaključeno je da o financijskim teškoćama upoznamo članice Alpskog kupa, te da konačnu
odluku IO HHS donese do sredine svibnja 2010.
AD 10.
Sada je potrebno načiniti mnoge predradnje za slijedeću natjecateljsku sezonu.
S obzirom na novi sustav delegiranja sudaca i delegata kod mlađih kategorija, potrebno je obučiti
klubove i osobe koje će provoditi natjecateljski dio (suci, delegati).
Smanjenje troškova i podizanje kvalitete sudaca i delegata mora biti konačni cilj.
Predloženo je da se oformi grupa u sastavu Jadranko Kušec, Vladimir Grkčević i Ivona Makar,
koja će dati konačne prijedloge o načinu provođenja navedenih mjera.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen
AD 11.
Na Kolegiju tajnika HOO-a održanom 26.03.2010. poseban osvrt bio je na mogućnost rebalansa
proračuna HOO-a, te je od saveza zatraženo da pokušaju raditi s A i B varijantom financijskog
plana. Moguće je maksimalno smanjenje plana do 20 %. Za sada sredstva iz proračuna u HOO
dolaze redovito bez kašnjenja, što je dobra naznaka, ali s obzirom na opću situaciju mogućnost
rebalansa koji bi zahvatio i HOO nije mala.
Kod razvojnih programa izrađeni su novi kriteriji za angažiranje trenera. Kod trenera mlađih
dobnih skupina postavljena je nova grupa za sportove u razvoju, kao što je i hokej na travi, te će
se prema tom programu osiguravati sredstva za trenera, ali u nešto manjem iznosu nego do sada.
Do sada je to bilo bruto 8.000,00 kuna na mjesečnom nivou, a od sada će to biti bruto 6.000,00
kuna na mjesečnom nivou.
Na sastanku su komentirane izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je na
snazi od 1. siječnja 2010. godine.
Predstavnici agencije za doping ukazali su na obveze i prava nacionalnih saveza i klubova u
kontroli dopinga u tijeku velikih natjecanja. U svakom proračunu velikih natjecanja treba
predvidjeti i troškove za doping testiranja.
Josip Čop pozvao je saveze da upute svoje primjedbe i prijedloge za dopunu Zakona o športu.
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AD 12.
Zvonimir Kaić dostavio je dopis – osvrt na dopis koji je Miljenko Udovičić uputio na Zvonimira
Kaića e-mailom.
Zvonimir Kaić istakao je kako je iznesen niz neistina, objeda i nesnošljivosti u navedenoj
elektroničkoj poruci, koja je također dostavljena prisutnima na sjednici.
Nakon rasprave donesen je slijedeći zaključak:
Na službenu obavijest koju je uputio Zvonimir Kaić odgovor od strane Miljenka Udovičića IO
HHS ocjenjuje kao neprihvatljiv način komuniciranja. Skreće se pozornost na predsjednika SPP-a
Miljenka Udovičića da komunicira sa članstvom na športski i prihvatljiv način.
Ubuduće će se na svako neprimjereno obraćanje morati poduzeti odgovarajuće mjere.
AD 13.
U HHS je stvorena mogućnost za personalizaciju e-mailova koji će imati ekstenziju @hhs-chf.hr.
Potrebno je odrediti tko u Savezu može koristiti personalizirane mailove na takav način i pod
kojim uvjetima.
Za sada je personaliziran e-mail za predsjednika saveza i za potrebe newslettera.
Zaključeno je da se odluka o personalizaciji e-mailova donese naknadno.
Završetak sjednice : 21,00 sati

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