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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 28. sjednice Izvršnog odbora održane 29.03.2012.
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, Štefica Farkaš, Dario Gavranović, Josip Mrgan, Jadranko
Kušec
Nenazočni, ispričani članovi: Zlatko Dežđek, Željko Oršiček, Damir Hrupec, Klaudio Antolković
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar).
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Prije početka sjednice Štefica Farkaš pročitala je pismo članova IO HHS upućeno Zlatku
Dežđeku, u kojem mu želimo što brže ozdravljenje.
Zbog bolesti predsjednika Zlatka Dežđeka, ovu sjednicu shodno Statutu HHS vodi glavni tajnik
Zvonimir Kaić.
Zvonimir Kaić predložio je da se dnevni red proširi za 1 točku, a to je „Prijedlozi voditelja
natjecanja“, te da se pod tom točkom donesu odluke koje na prošloj sjednici nisu izglasane.
Ova točka bila bi točka 10., a točka 11. postala bi „Razno“.
Pod točkom „Razno“ razgovaralo bi se o prijedlogu Klaudija Antolkovića o naknadnom
prijavljivanju ženske juniorske reprezentacije do 21 godine, o inspekciji po klubovima od strane
MZOŠ, a Jadranko Kušec predložio je da se pod razno razgovara o radu voditelja natjecanja i
stegovnog suca.
Ovako predložen dnevni red jednoglasno je prihvaćen:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice IO HHS održane 21.03.2012.
2. Pripreme za redovnu godišnju skupštinu HHS
3. Organizacijski odbor PE do 16 i Alpski kup
4. Zastupljenost žena u upravljačkim tijelima – dopis HOO-a
5. Športska nada Petrinje – Denis Sekulić
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6. Tacso projekt – prijedlog Turske hokejske federacije
7. Europska godina za aktivno starenje 2012.
8. Hokejski centar
9. Strateški plan razvoja 2012 – 2016.
10. Prijedlozi voditelja natjecanja
11. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 27. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 21.03.2012., bez
primjedbi.
AD 2.
Od predsjednika Zlatka Dežđeka zaprimljen je dopis u kojem on saziva Redovnu godišnju
skupštinu, a moli IO HHS da odredi datum održavanja.
Jednoglasno je zaključeno da se Redovna godišnja skupština HHS održi u prostorijama HOO-a u
četvrtak 10. svibnja 2012. godine s početkom u 18,00 sati
Vezano za pripremu godišnje skupštine Zlatko Dežđek predložio je da IO HHS predloži izmjene
Statuta HHS, za koje je dostavio prijedlog na ovoj sjednici.
Također, IO HHS je prema prijedlogu voditelja natjecanja, na protekloj sjednici, predložio da se
ponovno uvedu delegati HHS-a na utakmicama mlađih kategorija.
Jednoglasno je zaključeno da se otvori javna rasprava za izmjene Statuta i Natjecateljskog
pravilnika, koja će trajati 15 dana, a nakon toga će konačan prijedlog ići na skupštinu.
Vezano za prijedlog radne skupine iz 2010. godine o promjenama Statuta, koji je u ime radne
skupine izradila Štefica Farkaš, Jadranko Kušec je predložio da i on ide na javnu raspravu.
Na javnu raspravu bi se trebali dati svi prijedlozi. Protiv toga prijedloga bila je Štefica Farkaš.
Materijali za javnu raspravu poslat će se svim članicama i povjerenstvima HHS, a bit će dostupni
i na službenoj mrežnoj stranici HHS www.hhs-chf.hr.
AD 3.
Jednoglasno je zaključeno da se Organizacijski odbor za Prvenstvo Europe do 16 godina, Alpski
kup i Panonija kup objedini, te da bude isti za sva natjecanja u sastavu: Zvonimir Kaić, Štefica
Farkaš, Dario Gavranović, Miljenko Udovičić i Slaven Zlatar.
Organizacijski odbor nadopunjavat će se potrebnim članovima po vertikali za određena područja.
AD 4.
Od Hrvatskog olimpijskog odbora zaprimili smo preporuku o provedbi nacionalne politike za
ravnopravnost spolova, odnosno o zastupljenosti žena u upravljačkim tijelima.
Preporuka se uzima na znanje i postupak, s time da u našem slučaju treba imati u vidu odnos
zastupljenosti žena i muškaraca u hokeju, te u skladu s tim odnos žena u upravljačkim tijelima.
U tijelima HHS na važnijim funkcijama žene su zastupljene s dopredsjednicom HHS Šteficom
Farkaš, koja je i koordinator za Žene u športu HOO-a, kao predstavnica HHS u tome
povjerenstvu, predsjednicom Zbora sudaca Ivonom Makar, predstavnicom u Razvojnom
povjerenstvu EHF-a Jelenom Kupres, koja je i trenerica ženske reprezentacije do 16 godina.
Slijedom preporuke jednoglasno je zaključeno da se u Statut HHS uvrsti preporuka o težnji HHS
da pokuša podzastupljeni spol biti zastupljen s minimalno 40 %, ali s obzirom na ukupan odnos
broja članova muškaraca i žena. Ova preporuka odnosi se i na klubove, koji to također trebaju
uvrstiti u svoje Statute do kraja 2015. godine ukoliko imaju ženske momčadi.
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AD 5.
Denis Sekulić, član HK Petrinja, proglašen je za športsku nadu Petrinje.
Vezano za navedeno, Denis Sekulić dobio je i prigodnu nagradu od strane Europske hokejske
federacije, točnije od glavnog tajnika EHF-a Davida Balbirniea, koja je predana Josipu
Mrganu, koji je i predsjednik HK Petrinja, i koji će je predati Denisu Sekuliću.
Ujedno David Balbirnie pozvao je Denisa Sekulića da se susretnu krajem godine kada će
delegacija EHF-a biti prisutna u Hrvatskoj, te da mu tom prigodom i osobno čestita.
Jednoglasno je zaključeno da se i na skupštini HHS čestita Denisu Sekuliću na ostvarenoj
nagradi i da mu se uruči prigodni znak pažnje HHS.
AD 6.
Turska hokejska federacija predložila je Tacso projekt u kojem traže od nas uključivanje u isti.
S naše strane trebali bi osigurati dvoranu i suparnike (isključivo dječaci do 16 godina starosti) u
rujnu za potrebu održavanja projekta.
Jednoglasno je zaključeno da se pokaže interes za navedeni prijedlog i da se zatraže potankosti
oko projekta, te da se nakon toga donese konačna odluka.
AD 7.
Prijedlog Deb Wilkes o Europskoj godini za aktivno starenje 2012. jednoglasno je prihvaćen.
Prijedlog je da se akcija održi u drugoj polovici rujna u Hrvatskoj, bez financijskih obveza od
strane HHS.
Dario Gavranović predložio je da se možda naziv „Aktivno starenje“ preformulira u neki drugi
naziv, smatra da bi to bilo prihvatljivije. Ako za to neko ima bolji prijedlog neka ga dostavi.
AD 8.
Skupštine Hrvatskog hokejskog saveza i Zagrebačkog hokejskog saveza donijele su 2008. godine
odluke o proglašenju Zagrebačkog hokejskog centra i Nacionalnim hokejskim centrom.
Još 20.03.2008. upućen je zajednički prijedlog nadležnim tijelima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa RH, koje bi taj prijedlog trebalo prihvatiti. To se do danas nije dogodilo,
premda se opetovano pokušavalo. Većina od 43 članice Europske hokejske federacije ima svoj
nacionalni stadion. Nije na odmet posjetiti da je od odobrenja za igradnju od 8. svibnja 1950.
godine taj prostor nazvan "Savezno igralište" i "Stadion za hokej na travi" u Zagrebu.
Jednoglasno je data potpora da se u tijesnoj suradnji sa ZHS-om i dalje borimo za Nacionalni i
Zagrebački hokejski centar, sukladno izrekama Zakona o športu RH, glava VIII. Športske
građevine, kojeg bi prema prihvaćenim planovima razvoja trebalo u budućnosti popuniti sa svim
hokejskim sadržajima.
Izgradnjom prikladne dvorane na prostorima ZHC-a i dvoranski hokej dobio bi primjerene uvjete
za razvoj i svakodnevno djelovanje.
AD 9.
Potrebno je ocijeniti provedbu Strateškog plana razvoja 2008 – 2011, te izraditi Strateški plan
razvoja za razdoblje 2012 – 2016.
Jednoglasno je zaključeno da IO HHS u suradnji sa SPP-om, Zborovima trenera i sudaca, obavi
te poslove, te da nakon toga konačni prijedlog IO HHS predloži na godišnjoj skupštini za
usvajanje.
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U izradi prijedloga za pojedine tematske cjeline potrebno je kontaktirati i druga tijela HHS.
Do 15. travnja trebalo bi od svih tijela zatražiti njihove prijedloge za Strateški plan, a do 30.
travnja trebalo bi napraviti konačnu verziju Strateškog plana razvoja 2012 - 2016.
Strateški plan razvoja 2012 – 2016 treba uskladiti sa Strateškim planom razvoja 2012 – 2016
Europske hokejske federacije i Strateškim planom razvoja Svjetske hokejske federacije 2012 –
2016 uzevši u obzir sve naše specifičnosti i potrebe.
Strateški plan razvoja dokument je bez kojeg se ne može dobiti niti jedna ozbiljnija donacija od
strane EHF-a i FIH-e, te fondova i tijela EU, a niti od mnogih drugih organizacija.
AD 10.
Na zadnjem sastanku voditelj natjecanja predložio je 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.
Odluka o tome nije donesena, te se sada daje na razmatranje.
Jednoglasno je zaključeno da se ovaj prijedlog uputi Natjecateljskom povjerenstvu, koje bi
trebalo zauzeti stav o navedenom prijedlogu.
AD 11.
A/ Prijedlog Klaudija Antolkovića je da se pokuša izvršiti naknadna prijava za dvoransko
prvenstvo Europe za djevojke do 21 godine, koje bi se odigralo u Bratislavi u siječnju 2013.
godine.
Ukoliko se to usvoji Klaudio Antolković smatra da bi mogao zatvoriti i financijsku konstrukciju
za to natjecanje.
Jednoglasno je zaključeno da se ova inicijativa podrži, da se pokuša vidjeti je li moguće
naknadno uvrstiti ekipu u natjecanje, te da se izvidi da li je moguće zatvoriti financijsku
konstrukciju. Nakon toga će se donijeti konačna odluka.
B/ Svim članicama HHS i članovima IO HHS poslan je dopis vezan za Inspekciju po klubovima
koja će se provoditi od strane MZOŠ-a, uz novinski izvod u prilogu. Ovo se uzima kao obavijest.
C/ Jadranko Kušec osvrnuo se na rad voditelja natjecanja i stegovnog suca, smatra da su obojica
prekoračili svoje ovlasti, te traži od njih da ubuduće usklade svoje odluke s pravilnicima.
D/ Slaven Zlatar podijelio je na kraju sastanka izvještaj s Godišnje skupštine Zbora sudaca, što je
uzeto u obzir i prihvaćeno.
E/ EHF je Hrvatskom hokejskom savezu povjerio domaćinstvo prvenstva Europe za djevojke do
18 godina 2013. godine.
E/ Štefica Farkaš upitala je da li je izvještaj izbornika žena s dvoranskog PE u Portugalu preveden
na hrvatski jezik. Odgovoreno je da će to učiniti Goran Jamičić, ali da to još nije učinjeno.
Završetak sjednice: 19,43 sati
Glavni tajnik HHS (predsjedatelj)
Zvonimir Kaić, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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