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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- ČLANOVIMA HHS

ZAPISNIK
s 3. sjednice Izvršnog odbora održane 13.12.2012.
Početak sjednice : 16,05 sati
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Trg K.Ćosića 11, Hrvatski olimpijski odbor, soba 16
Predsjedatelj :
Damir Hrupec
Nazočni članovi :
Damir Hrupec, Antonio Bujan, Klaudio Antolković, Mario Rigo, Goran
Pravica
Nenazočni, ispričani članovi: Igor Capan, Tomislav Kos
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 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 2. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 30.11.2012.
2. Dugovanja klubova
3. Godišnje kotizacije, članarine, sudačke i delegatske pristojbe
4. Odluka o Dvoranskom kupu Hrvatske 2012. za žene
5. Izvješće o radu trenera D.Ljevakovića za 2012. i Plan i program rada za 2013.
6. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 2. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 30.11.2012.
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AD 2.
Utvrđeni su dugovi klubova prema Savezu s datumom 08.11.2012. kako slijedi:
HK ZRINJEVAC
37.580,00
HAHK MLADOST
6.975,00
ŠHK CONCORDIA
4.958,00
HK MARATHON
2.546,95
Dugovi HK Zrinjevac, ŠHK Concordia i HK Marathon su većim dijelom iz proteklih godina, a
dugovanje HAHK Mladost odnosi se na zadnjih nekoliko mjeseci.
Navedeni dugovi opterećuju financijsku stabilnost Saveza i trebaju se riješiti.
Jednoglasno su doneseni slijedeći zaključci:
1. HHS i HK Zrinjevac napravit će ugovor o vraćanju duga u 12 tromjesečnih rata, kojeg će
potpisati obje strane. Osim staroga duga HK Zrinjevac mora redovito uplaćivati
novonastale obveze. Ukoliko se ugovor neće poštivati tada slijedi suspenzija HK
Zrinjevac i to treba stajati u ugovoru.
2. Klubovima HAHK Mladost, ŠHK Concordia i HK Marathon treba poslati opomene s
rokom plaćanja navedenih dugova do kraja ove godine.
AD 3.
Jednoglasno su donesene slijedeće odluke:
1. Sve kotizacije EHF-u koje se odnose na klupska natjecanja, a za koje klubovi nisu
terećeni do sada, od 01.01.2013. plaćat će Hrvatski hokejski savez, bez zahtjeva za
kotizacijom prema klubovima.
2. Sve kotizacije za natjecanja koja organizira HHS ukidaju se od 01.01.2013. što treba
provesti i u propozicijama natjecanja.
3. Ukida se plaćanje kotizacije klubova za voditelja natjecanja.
4. Od 01.01.2013. plaćanje sudaca i delegata ići će isključivo preko žiro računa. Klubovi će
račune za suce i delegate (neto taksa uvećana za porez i prirez) i eventualne putne
troškove sudaca i delegata dobivati tjedno, nakon odigranog kola, a Savez će mjesečnim
ili dvomjesečnim ratama isplaćivati sucima i delegatima takse uz uplatu pripadajućih
poreza i prireza prema državi.
5. Putni troškovi sucima i delegatima od 01.01.2013. uplaćivat će se preko žiro računa.
6. Godišnja članarina za igrače, odnosno godišnja registracija igrača od 01.01.2013. iznosit
će 15,00 kuna po igraču (do sada 10,00 kuna). Računi za tu namjenu će se dostavljati
klubovima po isteku kalendarske godine.
7. Godišnja članarina za udružene članice HHS (klubovi i ZHS) iznosit će od 01.01.2013.
5.000,00 kuna, što će se uplaćivati godišnje u 2 jednake rate po 2.500,00 kuna (31.03. i
30.09.).
8. Za hrvatske suce i delegate (judgeve, TD i TO) na međunarodnim natjecanjima koji su
delegirani od strane EHF-a, a kada nastupaju naši klubovi u inozemstvu, troškove za
prijevoz snosit će Hrvatski hokejski savez, a ukoliko želi klub će moći organizirati
prijevoz za te osobe u svom aranžmanu s time da HHS klubu ponudi 50% stvarnoga
troška,koji će obraditi HHS.
9. Uputa Zboru sudaca – smanjiti broj sudaca i delegata na minimum kada suci sude izvan
mjesta boravka, a radi smanjenja troškova putovanja za suce i delegate.
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AD 4.
Na raspored Dvoranskog kupa Hrvatske 2012. zaprimljen je prigovor HK Zrinjevac na način
izvlačenja parova Dvoranskog kupa Hrvatske za žene, te se traži tumačenje IO HHS.
Temeljem dopisa HK Zrinjevac i HAHK Mladost zaključeno je da u polufinalu kupa žena igraju
Mladost i Zelina, a da Zrinjevac s pobjednikom odigra finalnu utakmicu.
Postupak voditelja natjecanja bio je ispravan, a ova odluka donesena je temeljem nastale situacije
i dogovora klubova, a u interesu kontinuiteta održavanja Dvoranskog kupa Hrvatske za žene, uz
suglasnost svih klubova sudionika.
Izdvojeno mišljenje dao je Goran Pravica koji smatra da se trebalo postupiti prema članku 66.
Natjecateljskog pravilnika HHS, prema kojem je potrebno 4 prijavljene ekipe da bi se kup
odigrao.
IO HHS predlaže da se naprave izmjene u Natjecateljskom pravilniku HHS, prema kojem članak
66. ne bi bio ograničavajući faktor da se kup odigra i u slučaju da ima manje od 4 prijavljene
ekipe. Ovu promjenu trebamo napraviti već za proljetni dio sezone kada je vanjski kup na
rasporedu.
AD 5.
Izvješće o radu Davora Ljevakovića za razdoblje od srpnja do prosinca 2012. ocijenjeno je
zadovoljavajućim, te se predlaže daljnja suradnja. Ispunjeni obrasci šestomjesečnog izvješća, kao
i obrasci plana rada Davora Ljevakovića u 2013. s financijskim pokazateljima trebaju se dostaviti
u roku HOO-u, koji nas je iste zatražio dostaviti do 15. prosinca 2012.
AD 5.
Stupili smo u kontakt s igračima naših korijena koji igraju u inozemstvu.
Kontaktirani su i dobiveni pozitivni odgovori od Josipa Šomina iz Njemačke i Ivan Presenqui iz
Argentine. Postoje kontakti s još nekolicinom igrača iz Njemačke, a pokušava se uspostaviti
kontakt s našim iseljenicima u Australiji i još nekim zemljama, kako bi dobili sliku da li je
moguće značajnije se osloniti na igrače iz inozemstva prilikom sastavljanja reprezentacije.
Ukoliko se oformi jača reprezentacija postoji mogućnost da uđemo već u idući kvalifikacijski
ciklusu za Olimpijske igre, što bi našem savezu donijelo značajnija financijska sredstva od strane
HOO-a.
Damir Hrupec napomenuo je kako ovih dana Zbor trenera i Zbor sudaca trebaju održati svoje
izborne skupštine, koje početkom siječnja moramo potvrditi na IO HHS, kako bi započeli s
radom, a do kraja siječnja potrebno je odrediti izbornike za sve reprezentacije.
Završetak sjednice: 18,30 sati
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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