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ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
27.05.2010.
Sjednica skupštine održana je u prostoriji HOO-a, soba 48, Trg Krešimira Ćosića 11,
Zagreb.
Početak sjednice u 18,15 sati.
Rad Skupštine
Predsjednik Zlatko Dežđek otvorio je rad sjednice.
Izabrana je Komisija za verifikaciju mandata (jednoglasno) u sastavu:
Josip Leljak, Eduard Šaš, Hrvoje Abramović
Komisija za verifikaciju mandata podnijela je izvješće:
Sjednici je prisutno 18 predstavnika s pravilno ispunjenim punomoćima.
Prisutni su slijedeći predstavnici:
Akademičar- Mladost 1
(Eduard Šaš)
Concordia
1
(Denis Haid)
Jedinstvo
2
(Josip Leljak, Jadranko Kušec)
Marathon
2
(Branko Bakmaz, Krešo Tralić)
Mladost
2
(Andrija Jazbec, Hrvoje Abramović)
Petrinja
1
(Miljenko Udovičić)
Šišmiš
1
(Željko Oršiček)
Trešnjevka
1
(Vladimir Marić)
Zagreb
1
(Damir Haramina)
Zelina
1
(Amir Mehinović)
Zrinjevac
2
(Siniša Peranić, Jelena Kupres)
Zag.hokejski savez 1
(Vladimir Mikac)
Predsjednik
1
(Zlatko Dežđek)
Glavni tajnik
1
(Zvonimir Kaić)
Sjednici je prisutno 18 predstavnika iz 12 udruženih organizacija, te predsjednik i
glavni tajnik Saveza.
Konstatira se da je od mogućih 20 predstavnika prisutno 18, te da Skupština ima
kvorum, te se može pravovaljano odlučivati i donositi odluke.
Ostali nazočni: Štefica Farkaš (dopredsjednica HHS), Vladimir Miletić (predsjednik NO
HHS), Žarko Babić (tajnik Zagrebačkog hokejskog saveza), Slaven Zlatar (glavni
direktor HHS).

Predloženo je da se točka 3. predloženog dnevnog reda („Normativni akti“) skine s
dnevnog reda.
Ovaj prijedlog prihvaćen je glasovanjem 16 za, uz 2 suzdržana glasa.
Predloženo je da se točka „Razno“ skine s dnevnog reda.
Ovaj prijedlog prihvaćen je glasovanjem 16 za, uz 2 suzdržana glasa.
Predloženo je od strane Zagrebačkog hokejskog saveza da se kao zadnja točka stavi
„Plan i program uvođenja hokeja na travi u osnovne i srednje škole Grada Zagreba –
Završni turnir“.
Ovaj prijedlog prihvaćen je glasovanjem 17 za, uz 1 suzdržan glas.
Uz ove nadopune predloženog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela skupštine :
- Radnog predsjedništva
- Ovjerovitelja zapisnika
- Zapisničara
2. Izvješća - Predsjednika o radu Saveza
- Nadzornog odbora
- Financijska izvješća
3. Financijski plan za 2010.
4. Plan i program uvođenja hokeja na travi u osnovne i srednje škole Grada
Zagreba – Završni turnir
AD 1. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Izabrano je Radno predsjedništvo (jednoglasno) u sastavu:
Zlatko Dežđek-predsjedavajući, te članovi Zvonimir Kaić i Amir Mehinović
Izabrana su 2 ovjerovitelja zapisnika (jednoglasno):
Branko Bakmaz i Željko Oršiček
Izabran je zapisničar (jednoglasno):
Slaven Zlatar
AD 2. IZVJEŠĆA
Sva izvješća dostavljena su u pismenom obliku članovima skupštine.
Zlatko Dežđek iznio je izvješće predsjednika o radu Saveza u proteklom razdoblju
od zadnje skupštine do danas. Naglašena je otežana financijska situacija, poteškoće sa
sponzorima i s dotokom redovitih sredstava, osvrnuo se na organizaciju međunarodnih
natjecanja u Hrvatskoj, promociji hokeja, školovanju kadrova, marketinškoj djelatnosti,
nužnosti dorade normativnih akata, otkazivanju nastupa na službenim međunarodnim
natjecanjima, postignutim rezultatima, izradi višegodišnjih planova od strane stručnih
tijela saveza, suradnji sa ZHS-om, stanju hokeja u Sisačko-moslavačkoj regiji,
problemima u HK Šišmiš, stabilizaciji i novom zamahu hokeja u Svetom Ivanu Zelini,
suradnji s EHF-om. Također, naglašena je želja i potreba za većom tolerancijom i
suradnjom među našom hokejskom obitelji.
Vladimir Miletić ukratko je iznio izvješće Nadzornog odbora. Kao problemi
navode se dugovanja saveza prema dobavljačima i dugovanja klubova prema savezu, u
približno jednakom iznosu, a što bi trebalo što prije riješiti, kako bi savez mogao likvidno
poslovati.

Podijeljeno je i izvješće Materijalno-financijskog povjerenstva, koje je utvrdilo da
savez vodi knjige i posluje u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke.
Financijska izvješća također su podijeljena u pismenom obliku. Slaven Zlatar
ukratko je pojasnio navedena izvješća. Prihodi u 2009. iznosili su 977.471,04 kn, a
rashodi 950.869,01 kn, uz naznačena dugovanja saveza prema dobavljačima i klubova
prema savezu.
Nakon iznesenih izvješća otvorena je diskusija po izvješćima.
Jelena Kupres osvrnula se na navod iz izvješća Nadzornog odbora u kojemu se
navodi samo dug HK Zrinjevac, a pitanje je zašto se ne navode i dugovi drugih klubova.
Napomenula je kako je taj dug nastao dok ona nije bila predsjednica HK Zrinjevac, te da
se HK „Zrinjevac“ trudi da taj dug smanji i vrati.
Odgovoreno je da je taj dug materijalno značajan i ugrožava financijsku
stabilnost saveza, te je predložena mjera kako se to može riješiti, a podijeljena je i lista
svih dužnika.
Vladimir Marić smatra da bi se u izvješću trebalo naznačiti nešto o radu trenera i
sudaca, trenerskim i sudačkim kadrovima. Zbor trenera i Zbor sudaca trebaju bolje
raditi, potrebno je evidentirati članstvo Zbora sudaca i Zbora trenera
Donesena je odluka da se napravi radna grupa koja treba poboljšati rad sudaca i
delegata u kojoj bi trebali biti Ivona Makar, Jadranko Kušec i Vladimir Grkčević.
Postavljeno je pitanje što je s demonstratorima hokeja, mnogi su postali
demonstratori, ali se ne bave trenerskim poslom.
Također, nakon završene prve akademije mnogi od trenera danas ne rade.
Žarko Babić istakao je da neki demonstratori i treneri rade, ne većina, ali jedan
dio ipak radi.
Predviđa se pokretanje Olimpijske akademije i školovanja trenera pri
Kineziološkom fakultetu.
Zvonimir Kaić naglasio je potrebu da se normativnim aktima riješi da poslove u
hokeju mogu obavljati i osobe koje su stekle odgovarajuće diplome u okviru EHF-a i
FIH-e.
Također, Zvonimir Kaić naglasio je potrebu aktiviranja foruma mladih.
Miljenko Udovičić smatra da bi na skupštini trebalo biti izvješće predsjednika o
radu HHS-a, a ne o radu IO HHS-a. Istaknuo je kako je izvješće tipično i korektno, ali je
pomalo površno. Istaknuo je i probleme oko sponzora i zahvalnica sponzorima, te
nagovijestio da će, bez obzira na njegovu ostavku na rad u Organizacijskom odboru za
PE do 16 godina u Zagrebu, svi sponzori odraditi obećano za navedeno natjecanje.
Što se tiče školovanja kadrova napomenuo je da bi školovanje trenerskih kadrova za
potrebe hokeja trebalo biti plansko. Također, smatra da bi trebalo odrediti što je to klub.
Također, izraženo je nezadovoljstvo radom marketinške djelatnosti, što je
ocjenjeno kao nedostatak u radu saveza.
Nakon rasprave prešlo se na usvajanje izvješća.
Izvješće predsjednika o radu Saveza usvojeno je glasovanjem 17 za i 1
suzdržanim glasom..
Izvješće Nadzornog odbora usvojeno je glasovanjem 16 glasova za i 2 glasa
protiv.
Financijska izvješća usvojena su glasovanjem 15 glasova za i 3 suzdržana glasa.

AD 3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2010.
Slaven Zlatar predočio je financijski plan za 2010. godinu.
Prihodovna i rashodovna strana su ujednačene.
Predviđeni su prihodi od 928.116,61 kuna i rashodi od 924.979,66 kuna.
Jedan dio rashoda odnosi se na pokriće troškova iz prethodnog razdoblja.
Kao i do sada problem je dio prihoda koji se predviđa, a nije siguran, a o tome direktno
ovise i rashodi u proračunu.
Vladimir Marić smatra da sponzorske ugovore i dotacije po tom osnovu mora riješiti
marketing saveza.
Miljenko Udovičić napomenuo je da je dobro da je plan napravljen, s time da je pitanje
da li je moguće sve to uprihodovati tijekom ove godine.
Financijski plan za 2010. prihvaćen je glasovanjem 17 glasova za i 1 suzdržanim glasom.
AD 4. PLAN I PROGRAM UVOĐENJA HOKEJA NA TRAVI U OSNOVNE I
SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA – ZAVRŠNI TURNIR
Vladimir Mikac i ZHS pozivaju sve klubove da se aktivno uključe u organizaciju
završnog turnira za djecu s kojom se radi po školama u gradu Zagrebu. Završni turnir
održat će se 12. lipnja na Hokejskom centru.
Miljenko Udovičić napomenuo je da klubovi imaju obvezu da se aktivno uključe,
svaki klub treba imati svoj štand na igralištu, te osmisliti način svoje klupske
prezentacije.
Djeca će se na završnom turniru prvi puta susresti s klubom u kojem će nastaviti
bavljenje hokejom. Slika i pozitivni efekti koji će se tada dogoditi trebaju se širit dalje. Ne
može se održati završni turnir bez da se klubovi uključe u organizaciju na pravi način.
Žarko Babić podijelio je letke za završni turnir i kamp u organizaciji ZHS-a koji
će se održati također u lipnju ove godine.

Sjednica završena u 20,15 sati.
Ovjerovitelji zapisnika

- Branko Bakmaz, v.r.
- Željko Oršiček, v.r.

Predsjedavajući

- Zlatko Dežđek, v.r.

Zapisničar

- Slaven Zlatar, v.r.

