HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Broj: 200 / 11
Datum: 26.05.2011.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
26.05.2011.
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:
Klaudio Antolković, Andrija Jazbec, Mario Briševac
Komisija za verifikaciju mandata podnijela je izvješće:
Sjednici je prisutno 17 predstavnika s pravilno ispunjenim punomoćima.
Svi prisutni složili su se da se sve punomoći svih klubova (i Jedinstva i Šišmiša koji su
imali neke nedostatke) prihvate kao važeće.
Prisutni su slijedeći predstavnici:
Jedinstvo
2
(Mladen Primužić, Nenad Levak)
Marathon
2
(Branko Bakmaz, Ivica Mrvčić)
Mladost
2
(Andrija Jazbec, Ružica Hanžek)
Zelina
2
(Damir Hrupec, Klaudio Antolković)
Zrinjevac
2
(Siniša Peranić, Mario Briševac)
Concordia
1
(Damir Frančić)
Petrinja
1
(Miljenko Udovičić)
Šišmiš
1
(Željko Oršiček)
Trešnjevka
1
(Robert Vuk)
Zag.hokejski savez 1
(Vladimir Mikac)
Predsjednik
1
(Zlatko Dežđek)
Glavni tajnik
1
(Zvonimir Kaić)
Sjednici je prisutno 17 predstavnika iz 10 udruženih organizacija, te predsjednik i
glavni tajnik Saveza. Nisu prisutni predstavnici HK Zagreb, HK Viktoria i HK
Akademičar Mladost.
Konstatira se da je od mogućih 20 predstavnika prisutno 17, te da Skupština ima
kvorum, te se može pravovaljano odlučivati i donositi odluke.
Ostali nazočni: Vladimir Miletić (predsjednik NO HHS), Žarko Babić (tajnik
Zagrebačkog hokejskog saveza), Dario Gavranović (član IO HHS i Povjerenik za
marketing), Slaven Zlatar (glavni direktor HHS).

Predloženo je da se pod točkom 6. stavi „Sustav natjecanja“, a točka 7. da bude
„Razno“
Ovaj prijedlog prihvaćen je jednoglasno.
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. Odluka o brisanju iz punopravnog članstva za klubove HK Viktoria i HK
Akademičar Mladost
3. 75. obljetnica osnutka Hrvatskog hokejskog saveza
4. Izvješća - Predsjednika o radu Saveza
- Nadzornog odbora
- Financijska izvješća
5. Financijski plan za 2011.
6. Sustav natjecanja
7. Razno
AD 1. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Izabrano je Radno predsjedništvo (jednoglasno) u sastavu:
Zlatko Dežđek-predsjedavajući, te članovi Zvonimir Kaić i Damir Hrupec
Izabrana su 2 ovjerovitelja zapisnika (jednoglasno):
Robert Vuk i Damir Frančić
Izabran je zapisničar (jednoglasno):
Slaven Zlatar
AD 2. ODLUKA O BRISANJU IZ PUNOPRAVNOG ČLANSTVA ZA KLUBOVE HK
VIKTORIA I HK AKADEMIČAR MLADOST
Na prijedlog Registracijskog povjerenika HHS, a na vlastiti zahtjev klubova HK
Viktoria i HK Akademičar Mladost, koji su se sa svojim članstvom udružili u HK Zelina
(HK Viktoria) i HAHK Mladost (HK Akademičar Mladost) jednoglasno je zaključeno da
se isti izbrišu iz članstva Hrvatskog hokejskog saveza.
Od ovog trenutka Skupština HHS broji dva kluba manje i dva mandata manje,
sada ukupno broji 18 mandata, uz napomenu da ostaje prisutno 17 članova skupštine,
pošto HK Viktoria i HK Akademičar Mladost nemaju mandata
Na prijedlog Registracijskog povjerenika HHS pod ovom točkom razmatran je i
status klubova HK Zagreb i HK Šišmiš.
S obzirom da ne nastupaju u natjecanjima sa svojim ekipama i s obzirom da su dostavili
program rada i razvoja kluba, predlaže se da klubovi HK Zagreb i HK Šišmiš prestanu
biti punopravni članovi HHS, te da postanu privremeni članovi HHS, što znači da imaju
sva prava i obveze, kao i punopravni članovi, ali kao klubovi nemaju pravo glasa u
tijelima Saveza.
Ujedno, to znači, ukoliko oforme ekipe za natjecanje mogu ih nesmetano uključiti
u natjecanje i temeljem toga će im se regulirati budući status.

Ovaj prijedlog prihvaćen je jednoglasno.
Od ovog trenutka Skupština HHS broji dva mandata manje, sada ukupno broji 16
mandata, uz napomenu da ostaje prisutno svih 16 mandata, pošto predstavnik HK Zagreb
nije prisutan Skupštini.
AD 3. 75. OBLJETNICA OSNUTKA HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
Zvonimir Kaić u pisanom obliku informirao je prisutne o počecima hokeja u
Hrvatskoj, a u čemu je posebno naznačeno ovogodišnje obilježavanje 115-godišnjice
igranja modernog hokeja u Hrvatskoj i 75. obljetnica osnutka Hrvatskog hokejskog
saveza (15. travnja 1936-2011).
Jednoglasno je zaključeno da se svečana sjednica skupštine HHS povodom 75.
obljetnice HHS održi krajem godine i da se na nju pozove i prvi predsjednik Jurica
Weinert. Uz 75. obljetnicu HHS obilježilo bi se i 115 godina igranja modernog hokeja u
Hrvatskoj.
AD 4. 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 slična situacija u Savezu kao i prošle godine.
Otežana financijska situacija u društvu projicira se i na aktivnosti našeg Saveza. Unatoč
tome uspješno smo organizira prvenstvo Europe za kadete i kadetkinje u srpnju 2010. te
smo zadovoljni i financijskim rezultatima proizišlim s toga natjecanja. To je umnogome
pomoglo da se Savez financijski konsolidira. Premda su i klubovi u krizi, u protekloj
godini smanjen je i njihov dug prema Savezu.
Rad IO HHS odvijao se redovito, pokrenuto je školovanje kadrova preko
Olimpijske akademije i Kineziološkog fakulteta (Stručni studij), aktiviran je rad Zbora
trenera, školuje se sudački kadar, napravljen je novi pristup ocjenjivanju i kategorizaciji
sudaca, delegati su pripojeni Natjecateljskom povjerenstvu, a održan je i seminar za
zapisničare, Stručno programsko povjerenstvo u potpunosti je opravdalo svoj ustroj,
marketing još nije profunkcionirao, ali i tu ima naznaka o pozitivnim pomacima.
Suradnja sa Zagrebačkim hokejskim savezom je primjerena. U Sisačkomoslavačkoj regiji redovito se održavaju regionalna prvenstva, problem ostaje domaći
trenerski kadar. U Samoboru je aktivnost kluba zastala, ali su se neke stvari
organizacijski dobro postavile, te postoji perspektiva razvoju hokeja u toj sredini. U
Svetom Ivanu Zelini HK Zelina se konsolidirala i na pravom putu je da postane jedan od
jačih hokejskih klubova.
Suradnja s FIH i EHF je dobra, dok bi trebalo poboljšati suradnju s okolnim
zemljama, možda u smislu zajedničkih liga pojedinih kategorija natjecanja.
Potrebno je poraditi na medijskom praćenju hokeja. U tom smislu posebno treba
iskoristiti novooformljenu Sportsku TV koja je u vlasništvu HOO-a.
Prilog izvješću su i rezultati naših klubova i reprezentacija. Potrebno je istaknuti
ovogodišnji ulazak u viši rang natjecanja europskog hokeja ženske ekipe HK Zrinjevac.
Vladimir Miletić ukratko je iznio izvješće Nadzornog odbora. Prošlogodišnji
dugovi klubova prema Savezu su smanjeni zahvaljujući poduzetim mjerama od strane
stručnih službi Saveza i dobroj suradnji s klubovima. Obveze prema dobavljačima su
također bitno smanjene. Likvidnost Saveza je u odnosu na godinu dana ranije osjetno
poboljšana..

Financijska izvješća također su podijeljena u pismenom obliku. Slaven Zlatar
ukratko je pojasnio navedena izvješća. Prihodi u 2010. iznosili su 952.001,42 kn, a
rashodi 924.019,01 kn, uz naznačena dugovanja saveza prema dobavljačima i klubova
prema savezu.
Dodatak izvješćima je i izvješće o radu marketinga koje je podnio Povjerenik za
marketing Dario Gavranović. U njemu se navode aktivnosti koje se predviđaju napraviti
u narednom razdoblju. Jedna od osnovnih akcija je angažman djelatnika koji će se stalno
operativno baviti marketingom, na honorarnoj bazi.
Nakon iznesenih izvješća nije bilo diskusije po izvješćima te se prešlo na
glasovanje o izvješćima.
Izvješće predsjednika o radu Saveza usvojeno je glasovanjem 14 za i 2 glasa
protiv.
Izvješće Nadzornog odbora usvojeno je glasovanjem 14 za i 2 glasa protiv.
Financijska izvješća usvojeno je glasovanjem 14 za i 2 glasa protiv.
AD 5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2011.
Slaven Zlatar predočio je financijski plan za 2011. godinu.
Prihodovna i rashodovna strana su ujednačene.
Predviđeni su prihodi od 852.363,88 kuna i rashodi od 851.496,40 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.
Financijski plan za 2011. prihvaćen je glasovanjem 14 glasova za i 2 glasa protiv.
AD 6. SUSTAV NATJECANJA
Zbor trenera, Stručno programsko povjerenstvo, HK Zrinjevac, HK Trešnjevka,
HK Marathon i HK Jedinstvo dostavili su svoje prijedloge o budućem sustavu natjecanja
za seniore i za mlađe kategorije.
Jednoglasno je zaključeno da se sustav natjecanja za mlađe kategorije promijeni,
te da se od sezone 2011/12. naprave nove kategorije natjecanja kako slijedi:
- usvajaju se dvogodišnje kategorije (veliki hokej: do 18, do 16, do 14 i mini
hokej: do 12, do 10 i do 8 godina)
- SPP će anketirati klubove o broju postojećih kategorija, te će se na temelju
ankete i ovih prijedloga predložiti na proširenom sastanku IO HHS i
predstavnika klubova konačni način odigravanja natjecanja, kojeg će u
konačnici usvojiti IO HHS.
- kod kategorija koje igraju veliki hokej natjecanje bi se kontinuirano
odigravalo liga sustavom, a za mini hokej treba odrediti turnirski način
odigravanja preko godine sa završnim finalnim turnirom u proljeće.
Predloženo je da se i sustav za seniore od sezone 2011/12. izmjeni, te da se
Prvenstvo Hrvatske i za muškarce i za žene odigrava dvokružno po liga sustavu jesen –
proljeće, uz doigravanje. U doigravanje bi se plasirale prve 4 ekipe, a igralo bi se
polufinale i finale na 2 utakmice, a ako je skor u bodovima isti nakon dvije utakmice,

tada bi se igrala treća utakmica, koja bi dala prvaka. Za treće mjesto igrala bi se samo
jedna utakmica.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Predloženo je da se sve dobne kategorije odnose i na dvoranski hokej, te da se to
uskladi u Natjecateljskom pravilniku. U sustavu natjecanja za dvoranski hokej sve ostaje
isto, osim kod žena gdje se uvodi doigravanje na način kao i kod muškaraca.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
AD 7. RAZNO
Pod točkom razno Damir Hrupec je obavijestio je kako se ide na izgradnju igrališta s
umjetnom travom u Svetom Ivanu Zelini, mjesto za igralište je osigurano, postavljeni
rokovi za izgradnju igrališta bili bi druga polovica 2012. godine. HK Zelina moli
zagrebačke klubove da osiguraju igralište u Zagrebu (2 puta tjedno) za potrebe
treniranja HK Zelina, a do završetka izgradnje igrališta s umjetnom travom u Svetom
Ivanu Zelini.
Također, Damir Hrupec je upitao što je s donacijom reflektora od firme Musco Lights,
preko EHF-a. Ukoliko nije istu moguće instalirati na Hokejskom centru predlaže da se u
tom slučaju reflektori postave u Svetom Ivanu Zelini.
Odgovoreno je da je ta rasvjeta predviđena za Hokejski centar i da je sada izgledno da
će se tamo i postaviti.
HK Trešnjevka dostavila je dopis da se hitno uredi igralište s umjetnom travom na
Hokejskom centru, kako bi se na njemu moglo sigurno trenirati i odigravati utakmice.
Ovaj dopis prosljeđuje se ZHS-u.
Sjednica završena u 20,00 sati.
Ovjerovitelji zapisnika

- Robert Vuk

v.r.

- Damir Frančić

v.r.

Predsjedavajući

- Zlatko Dežđek

v.r.

Zapisničar

- Slaven Zlatar

v.r.

