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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 27. sjednice Izvršnog odbora održane 21.03.2012.
Početak sjednice : 18,05 sati
Mjesto održavanja sjednice : Zagreb, Trg K.Ćosića 11, Hrvatski olimpijski odbor, soba 16
Predsjedatelj :
Zvonimir Kaić
Nazočni članovi :
Zvonimir Kaić, Damir Hrupec, Klaudio Antolković, Štefica Farkaš, Dario
Gavranović, Josip Mrgan, Jadranko Kušec
Nenazočni, ispričani članovi : Zlatko Dežđek, Željko Oršiček
Ostali nazočni :
Vladimir Grkčević (voditelj natjecanja), Davor Ljevaković (izbornik svih
muških mlađih selekcija), Hrvoje Abramović (izbornik ženske kadetske
reprezentacije do 16 godina), Jelena Kupres (članica povjerenstva za razvoj
EHF i trenerica ženske kadetske reprezentacije do 16 godina), Slaven
Zlatar (zapisničar).
Sjednici je nazočno 7 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Zbog iznenadne bolesti predsjednika Zlatka Dežđeka, ovu sjednicu shodno Statutu HHS vodi
glavni tajnik Zvonimir Kaić. Zlatko Dežđek uputio je članovima IO HHS pismo u kojem navodi
svoje zdravstveno stanje i osnovne stavove vezano za točke dnevnog reda.
Zvonimir Kaić predložio je, uz iscrpno objašnjenje da se dnevni red proširi za 3 nove točke, a
Jadranko Kušec zamolio je da se u dnevni red stavi osvrt na posljednje izvješće voditelja
natjecanja. Predloženo je da se prijedlog Jadranka Kušeca uključi je pod točku 7. – Prijedlozi
voditelja natjecanja, te da se dodaju nove 3 točke prije točke dnevnog reda „Razno“.
Ovako predložen dnevni red jednoglasno je prihvaćen:
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Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice IO HHS održane 01.02.2012.
2. Prijava za Dvoransko prvenstvo Europe 2014. – muškarci i žene
3. Rad s mlađim selekcijama – nastupi na PE 2012. i pripremne utakmice
4. Povjerenstvo za razvoj EHF-a
5. Alpski kup 2012.
6. Dugovanja klubova
7. Prijedlozi voditelja natjecanja i osvrt na izvješće voditelja natjecdanja
8. Pripreme za redovnu godišnju skupštinu HHS
9. Organizacijski odbor PE do 16 i Alpski kup
10. Zastupljenost žena u upravljačkim tijelima – dopis HOO-a
11. Športska nada Petrinje – Denis Sekulić
12. Tasco projekt – prijedlog Turske hokejske federacije
13. Europska godina za aktivno starenje 2012.
14. Status Hokejskog centra
15. Strateški plan 2012 – 2016.
16. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 26. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 01.02.2012., bez
primjedbi.
AD 2.
Europska hokejska federacija raspisala je prijave za sudjelovanje i domaćinstvo Dvoranskog
prvenstva Europe za 2014.
Jednoglasno je zaključeno da se prijavi naša muška i ženska reprezentacija za natjecanje, kao i
domaćinstvo za oba natjecanja, uz ogradu da do roka za prijave (do 16. travnja 2012.) se moraju
dobiti suglasnosti gradova domaćina Svetog Ivana Zeline i Poreča.
Muško natjecanje održalo bi se u Svetom Ivanu Zelini u vremenu od 20. do 22. siječnja 2014., a
žensko u Poreču od 27. do 29. siječnja 2014.
Jadranko Kušec upitao je da li se može naknadno otkazati sudjelovanja, ako recimo ne dobijemo
domaćinstvo. Odgovor je da se može u predviđenom roku bez kazni, a nakon toga uz kaznu od
strane EHF-a, što povlači i disciplinsku odgovornost.
AD 3.
Vezano za rad s mlađim selekcijama Davor Ljevaković dostavio je plan i program rada koji je od
strane IO HHS-a usvojen.
Davor Ljevaković, izbornik svih muških mlađih selekcija detaljnije je članove IO HHS upoznao s
radom mlađih selekcija u ovoj godini.
Prvenstvo Europe do 16 godina starosti održat će se u Zagrebu od 5. do 8. srpnja 2012. i to je
najvažnije natjecanje ove godine u mlađim muškim kategorijama.
Rad s tom selekcijom započeo bi početkom travnja, a prije natjecanja predviđene su pripremne
utakmice u Austriji (5. i 6. svibnja), Češkoj (19. i 20. svibnja) i Zagrebu (29. i 30. lipnja), ukupno
6 pripremnih utakmica s dobrim protivnicima, a moguće je odigravanje po još koje utakmice s
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reprezentacijom Slovenije.
Predviđeno je da se Panonija kup održi u Zagrebu od 6. do 8. srpnja, a na njemu bi sudjelovala
naša reprezentacija do 21 godine ev. pojačana s nekim mlađim igračima ali starijim od tog
godišta, pa bi to ustvari bila B reprezentacija pod vodstvom Davora Ljevakovića.
Već ranije odustali smo od nastupa na prvenstvu Europe do 21 godine u Bratislavi, koje se
trebalo odigrati potkraj srpnja.
Također, Davor Ljevaković u dogovoru s Zagrebačkim hokejskim savezom, HK Zelina i HK
Petrinja dogovara tromeče u mini hokeju između selekcija Zagreba, Sv.Ivana Zeline i Petrinje za
kategoriju do 14 godina, koji bi se odigrali tijekom proljetne sezone. Preko toga bi se dobio i
najbolji uvid u stanje i kvalitetu mlađeg kadra koji će u skoro vrijeme biti u državnoj selekciji do
16 godina.
Razvila se diskusija o tome da li bi trebalo ubuduće više pažnje posvećivati postizanju boljih
reprezentativnih rezultata u vanjskom ili dvoranskom hokeju u čemu se prisutni nisu složili.
Zajedničko je razmišljanje da je dvoranski hokej nužan kao nadopuna vanjskom hokeju, ali bi
trebalo stvoriti preduvjete za kontinuirani rad u dvorani, kako za treninge reprezentacija i
klubova, tako i za provođenje natjecanja u kontinuitetu u svim kategorijama. Treba riješiti
problem dvorane posebno u Zagrebu.
Također, i izbornik reprezentacije djevojaka do 16 godina Hrvoje Abramović zadovoljan je
predloženim uvjetima za odigravanje pripremnih utakmica u terminima i obimu kao i za dečke do
16 godina. Ove godine žensku reprezentaciju do 16 godina očekuje nastup u Vilniusu (Litva) od
5. do 8. srpnja.
Predloženo je da se riješe neki detalji koji su važni da se ta reprezentacija može dobro pripremiti,
a to je organizacija prijevoza djevojaka iz Svetog Ivana Zeline u Zagreb na trening reprezentacije,
kao i usklađivanje termina kako bi sve djevojke mogle prisustvovati treninzima.
Vezano za prijevoz Savez će pokriti troškove prijevoza djevojkama iz Svetog Ivana Zeline, ali se
to sve mora dogovoriti s roditeljima, odnosno trebalo bi taj prijevoz organizirati da nema
nikakvih problema, a da djevojke ne dolaze pojedinačno, već da to bude organizirano, kako zbog
sigurnosti, tako i zbog financijskih troškova koje taj prijevoz iziskuje.
S obzirom da je za troškove sudjelovanja djevojaka na PE u Litvi, kao i za sve troškove priprema
muške i ženske reprezentacije do 16 godina predviđeno ukupno 80.000,00 kuna, predlaže se da
troškove prijevoza i smještaja snosi Savez, a da u dogovoru s roditeljima sudionici reprezentacija
snose mali dio troškova od 100,00 kuna po akciji i to za dodatnu prehranu, kako bi financijski
okvir bio riješen. Izbornici smatraju da to ne bi trebao biti problem, a što će se naznačiti na prvom
sastanku s igračima i roditeljima.
Jadranko Kušec prigovorio je da nema plana i programa rada za žensku reprezentaciju do 16
godina, te se isti mora izraditi što prije, te neka o planu i programu rada dade mišljenje i Stručno
programsko povjerenstvo.
Josip Mrgan smatra da su ovi tehnički detalji oko rada reprezentacije u redu i da je to dobro
napravljeno, ali da treba to i dokumentacijski srediti, odnosno izraditi plan i program na temelju
ovih podataka.
Svi navedeni prijedlozi jednoglasno su usvojeni.
Klaudio Antolković je po završetku ove točke dnevnog reda napustio sjednicu, kako je to uz ispriku i najavio pred početak sjednice.
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AD 4.
Jelena Kupres izabrana je u Razvojno povjerenstvo EHF-a, te je sudjelovala na prvoj sjednici tog
povjerenstva koja se održala 28. i 29. siječnja u Brusselesu.
Jelena Kupres obavijestila je kako se sjednice Povjerenstva za razvoj održavaju 2 puta godišnje, a
od tog povjerenstva se može zatražiti pomoć u svim oblicima, npr. pomoć u opremi, polovnoj
opremi, rekvizitima, igralištima, stručnom kadru i sl.
Princip je da jači pomažu slabijima.
Jelena Kupres naglasila je kako se od nje očekuju prijedlozi, dakle naš Savez bi trebao predložiti
akcije koje bi mogle biti prihvatljive za nas, ali treba paziti da u to uključimo i zemlje kojima
gravitiramo, dakle 5-6 okolnih zemalja koje također očekuju određenu pomoć od EHF-a.
Plan prijedloga trebalo bi izraditi do listopada ove godine u kojem će se odrediti što nam sve
treba i koga sve uključiti u to.
Također, s nivoa EHF-a pokreće se jedan projekt „učenje na daljinu“, 100 € bit će logiranje, a
prijedlog je da se seminari održava svaka tri mjeseca. To je još u fazi razvoja.
Analiza takmica, statističko vođenje utakmica samo su neki od prijedloga za održavanje
seminara.
Jadranko Kušec čestitao je Jeleni Kupres na izboru i upozorio je da pazi na odnose u EHF-u, te
joj zaželio da uspješno provede svoj rad u ovom povjerenstvu.
Jednoglasno je zaključeno da Jelena Kupres izradi prijedlog Plan rada u Povjerenstvu za razvoj
EHF-a koje bi podržao i HHS.
Također, Jelena Kupres zamoljena je da dostavi izvješće s prve sjednice Povjerenstva za razvoj
koja se održala 28. i 29. siječnja u Brusselesu.
AD 5.
Pod točkom Alpski kup 2012. predloženo je da se razgovara i o Panonija kupu 2012.
Alpski kup za muškarce održat će se od 28. lipnja do 1. srpnja u Zagrebu na terenima ŠP
Mladost. Na njemu ove godine neće sudjelovati reprezentacija Francuske zbog financijskih
razloga. Time je Alpski kup ostao s 5 ekipa, što je dosta nezgodno s obzirom na raspored grupa, u
jednoj grupi mora biti 3, a u drugoj 2 reprezentacije.
Prijedlog je da se u Alpski kup za ovu godinu predloži B reprezentacija Hrvatske koju će voditi
Davor Ljevaković. Ta reprezentacija bila bi u osnovi reprezentacija sastavljena od igrača koji ne
nastupaju za seniorsku reprezentaciju, a sastavljena od igrača iz selekcije do 21 godine uz neke
starije igrače po izboru Davora Ljevakovića.
Panonija kup za muškarce održat će se od 6. do 8. srpnja u Zagrebu na terenima ŠP Mladost.
Na njemu ove godine neće sudjelovati reprezentacija Slovenije, koja je trebala biti i domaćin u
ovoj godini. Tako bi mi za ovu godinu preuzeli obvezu domaćinstva.
Panonija kup ostao bi na 3 ekipe, dakle igrao bi se u trajanju od 3 dana, svaki dan jedna utakmica.
Kao što je prethodno najavljeno na Panonija kupu igrala bi također B reprezentacija pod
vodstvom Davora Ljevakovića.
Svi navedeni prijedlozi jednoglasno su usvojeni.
AD 6.
Naglašen je problem financijskih dugovanja klubova prema Hrvatskom hokejskom savezu.
Najveći problem, odnosno najveći dug odnosi se na dug HK Zrinjevac prema HHS u iznosu od
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27.420,00 kuna. Premda je dug značajnije smanjen do početka 2011. tijekom 2011. opet se
povećao pošto nije bilo nikakvih uplata tijekom 2011., a obveze su bile značajnije.
HK Marathon smanjio je dug na iznos od 5.121,95 i dogovorno se periodično rješava i smanjuje.
ŠHK Concordia knjigovodstveno duguje 8.958,00 kuna, ali je dug manji pošto treba neke obveze
Saveza prema ŠHK Concordia (nabavka palica koje Concordia nije preuzela) uzeti u obzir, te će
taj iznos biti manji. Zadnje dvije godine ŠHK Concordia uredno plaća svoje obveze prema HHS,
problem je u starim dugovima. Potrebno je s ŠHK Concordia obaviti razgovore i regulirati taj dio
duga.
Jednoglasno je zaključeno da se klubovima dužnicima pošalje posljednja opomena pred
pokretanje stegovnog postupka u kojoj će biti naznačeno da klubovi moraju stare dugove
podmiriti do završetka ove natjecateljske sezone, odnosno do 30.06.2012.
AD 7.
Vladimir Grkčević zamolio je IO HHS da donese i potvrdi određene prijedloge i odluke voditelja
natjecanja.
S obzirom da delegati – zapisničari koje u stvari delegiraju klubovi domaćini u mnogim
slučajevima svoj posao ne odrađuju kako bi to trebalo (ne provjeravaju se godišta, knjižice i sl.),
te se samim time krše odredbe Propozicija natjecanja i Natjecateljskog pravilnika HHS, čime
dolazi u pitanje regularnost natjecanja, Vladimir Grkčević predlaže da se vrate delegati HHS u
sustav provođenja natjecanja.
Također, Vladimir Grkčević predlaže da se potvrde odluke iz zadnjeg izvješća voditelja
natjecanja, kojima bi se DPH u kategoriji do 10 godina proglasilo neslužbenim ili izvan
konkurencije, s time da pokal i medalje ostaju nagrađenima na tom prvenstvu.
Jadranko Kušec osvrnuo se na posljednje izvješće voditelja natjecanja i upitao zašto se to sve
napravilo zbog jednog pisma (T.Tišljar) koje nije niti službeno pošto ga je isti poslao sa svoje
adrese i nije potpisano od strane kluba.
Vladimir Grkčević objasnio je kako to nije učinjeno zbog jednog pisma, već zbog niza primjedbi
koje je imao od mnogih na odigravanje navedenog prvenstva, te smatra da je postupio kako je
trebao.
Štefica Farkaš predložila je da IO HHS predloži skupštini HHS da donese odluku o vraćanju
delegata na sve službene utakmice u organizaciji HHS, što je prihvaćeno s jednim glasom protiv.
S obzirom da je sjednica morala biti prekinuta, dogovoreno je da se iduća sjednica s preostalim
točkama dnevnog reda sazove za idući tjedan.
Ujedno, odlučeno je da se predsjedniku Saveza uputi jedno pismo zahvale, ohrabrenja i podrške
svih članova IO HHS pred tešku operaciju koja ga uskoro očekuje i zaželi sve najbolje u
ozdravljenju.
Završetak sjednice : 20,05 sati
Glavni tajnik HHS (predsjedatelj)
Zvonimir Kaić, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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