Zapisnik 5. sjednice IO HSHL koja je održana 27. kolovoza 2020. u dvorani br. 48 Doma
sportova, Trg K. Ćosića 11, s početkom u 18.00 sati.
Prisutni članovi IO HSHL: B. Jurić, D. Janjatović, J. Šupih Kvaternik, M. Jarčov, M. Smolec,
T. Grozaj, M. Lovrenčić, N. Alić, R. Trstenjak
Odsutni članovi IO HSHL: B. Zane, M. Bukovec
Ostali prisutni: I. Teuber, I. Grošić
Za 5. sjednicu IO HSHL koja će se održati u četvrtak, 27. kolovoza 2020. godine u dvorani br.
48 Doma sportova, južni ulaz, 2. kat, Trg Krešimira Ćosića 11, s početkom u 18:00 sati
predložen je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice IO
2. Informacije iz tajništva HSHL
3. Izbor predstavnika HSHL u Skupštini HOO-a za mandatno razdoblje 2020. – 2024.
4. PH za sezonu 2019/20
5. PH za sezonu 2020/21 – kategorije natjecanja i raspis prijava za sudjelovanje u PH
6. Imenovanje jednog člana Odbora za reprezentacije
7. Financijski savjetnik HSHL
8. Stav IO – pravna pitanja
9. Izbor glavnog tajnika HSHL
10. Sudjelovanje seniorske muške reprezentacije na turniru u Abu Dhabiju
11. Odbor za marketing
12. Tjedni izvještaj HSHL
13. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice IO
Zapisnik 4. sjednice IO je jednoglasno usvojen.
2. Informacije iz tajništva HSHL
Sa informacijama iz tajništva prisutne je upoznala I. Teuber.
Vezano uz obavijest Ustanove Upravljanje sportskim objektima o neuporabivosti Dvorane I
Doma sportova do daljnjega, B. Jurić je izvijestio prisutne da je neslužbena informacija da se
Dvorana I neće moći koristiti idućih godinu dana, problem je oštećenje krova i krovišta
nastalo u potresu u ožujku. B. Jurić je u kontaktu sa predsjednicom HKS gđom Paliković
Gruden vezano uz sanaciju krovišta Dvorane I, ali i alternativnog rješenja za održavanje
klizačkih i hokejskih natjecanja. Gradonačelnik je kao alternativno rješenje ponudio Arenu
Zagreb, ali o toj mogućnosti za sada nema nikakvih novih informacija ili detalja. Predsjednica
HKS i predsjednik HSHL će zatražiti da ih Gradonačelnik primi na sastanak kako bi se
razgovaralo o ovome velikom problemu koji remeti planove natjecanja u oba sporta.
T. Grozaj je obavijestio prisutne kako ove godine IIHF zbog pandemije COVID-19 neće
objaviti delegacije međunarodnih sudaca za IIHF svjetska prvenstva krajem rujna kao što je
uobičajeno, suci će biti na 'stand-by' što se tiče svjetskih prvenstava te će biti delegirani prema

razvoju situacije tj. ovisno o tome koja će se prvenstva održati, i to po trojkama koje bi onda
za vrijeme cijelog prvenstva sudile zajedno.
B. Jurić je izvijestio prisutne da se SP za žene, divizija II, grupa B, zbog neuporabivosti
Dvorane I Doma sportova nema gdje održati. IIHF je ibaviješten o novonastaloj situaciji, te je
HSHL dobio odgodu što se tiće potpisivanja domaćinskog ugovora, a dobiti će i rok do kojeg
mora izvijestiti IIHF o tome da li će se SP moći održati u Hrvatskoj ili ne. 'Magična'
alternativa je Arena Zagreb, a IIHF-u je predložena i dvorana Zibel u Sisku koja trenutno ne
udovoljava uvjetima potrebnim za održavanje IIHF svjetskog prvenstva, a niti IIHF-ovim
uvjetima vezanim uz epidemiološke mjere zbog COVID-19.
3. Izbor predstavnika HSHL u Skupštini HOO-a za mandatno razdoblje 2020. –
2024.
B. Jurić je obavijestio prisutne članove IO da je potrebno izabrati predstavnika HSHL u
Skupštini HOO-a za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine, IO HSHL sukladno
članku 37. Statuta imenuje predstavnika HSHL u tijelu drugih organizacija i udruga, time i u
Skupštini HOO-a. Budući da je običaj da predsjednik Saveza bude predstavnik u Skupštini
HOO-a, B. Jurić predlaže da on kao predsjednik HSHL bude predstavnik HSHL-a u Skupštini
HOO-a za navedeno mandatno razdoblje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
I. Teuber će u tajništvo HOO-a poslati sve dokumente potrebne za imenovanje predstavnika
HSHL u Skupštini HOO-a.
4.

PH za sezonu 2019/20

B. Jurić je obavijestio prisutne da IO mora donijeti odluku o završetku prvenstva Hrvatske u
hokeju na ledu u svim kategorijama za sezonu 2019/20. koja je prekinuto u ožujku zbog
epidemije COVID-19. Mišljenje je struke – trenera koji su u utorak, 25.08. održali sastanak
neformalnog stručnog savjeta HSHL da sezonu treba završiti bez proglašenja prvaka države u
svim kategorijama, kao i bez konačnog poretka momčadi po kategorijama u PH u sezoni
2019/20. B. Jurić je ovaj prijedlog dao na glasovanje IO HSHL. Prijedlog je jednoglasno
usvojen, te se donosi odluka da je natjecanje u prvenstvu Hrvatske u sezoni 2019/20. u svim
kategorijama (seniori, žene, juniori, mlađi juniori, kadeti, mlađi kadete) završeno bez
proglašenja prvaka države u svim kategorijama i bez konačnog poretka momčadi po
kategorijama.
5.

PH za sezonu 2020/21 – kategorije natjecanja i raspis prijava za
Sudjelovanje u PH

B. Jurić je napomenuo da je potrebno čim prije objaviti kategorije prvenstva Hrvatske u
hokeju na ledu s odgovarajućim godištima, kao i raspis prijava za sudjelovanje u PH. To do
sada nije učinjeno jer je na prošloj sjednici IO dogovoreno da se čeka rješenje situacije sa
IHL-om, ovisno o kojoj će se odlučiti u kojim će se godištima igrati PH u pojedinim
kategorijama. Situacija sa IHL-om je dugo bila nejasna zbog pandemije COVID-19,
pokušavalo se naći rješenje za igranje tog natjecanja, a koje ovisi o epidemiološkoj situaciji i
mjerama vezano uz pandemiju.
Na dan sjednice IO HSHL stigao je prijedlog igranja IHL-a od strane HZS-a, a po kojem
slovenski i austrijski klubovi igraju međusobno u prvom dijelu natjecanja, hrvatski klubovi
igraju međusobno i uključuju se ovisno o broju klubova u drugom dijelu natjecanja.
B. Jurić je izvijestio prisutne da se na već spomenutom sastanku struke u utorak raspravljalo o
tome s kojim godištima igrati PH u pojedinim kategorijama te kako nastupiti prema prijedlogu

HZS-a. Velika većina trenera je bila za to da se PH igra u parnim godištima, ali problem
nastaje sada kada HZS traži da hrvatski klubovi igraju međusobno prvi dio IHL-a (u neparnim
godištima) te da se momčadi prema poretku uključe u drugi dio natjecanja (U13 – dvije
momčadi, U15- dvije momčadi, U17 – tri momčadi, U19 – jedna momčad, seniori – tri
momčadi).
N. Alić je napomenuo da se na 3. sjednici IO raspravljalo o godištima i kategorijama, i da se
HSHL, ukoliko se igra IHL, prilagođava HZS-u u godištima. Također smatra da u smjeru
IHL-a treba ići sportski, da se igraju utakmice i da momčadi u pojedinim kategorijama ulaze u
drugi dio IHL-a prema poretku nakon odigranih utakmica. Dodao je i da za odigravanje
utakmica za U13 kategoriju već postoje termini – 05.09. kada će zagrebački klubovi odigrati
utakmice u terminu otkazanog turnira 'Zeleni pak'.
M. Lovrenčić je rekao da je problem led, budući da se mora igrati barem dvokružno, te se
povećava broj utakmica koje se moraju odigrati. Postavlja se pitanje odigravanja utakmica PH
– mogućnost igranja u Sisku, te problem sudaca za utakmice u Sisku.
T. Grozaj je rekao da će biti veliki problem ako na jednoj utakmici netko bude COVID
pozitivan.
I. Grošić je pitao da li je napravljena analiza broja sati leda po klizalištima kako bi se vidjelo
koliko utakmica se može igrati. D. Janjatović se složio da treba analizirati termine, te dodao
da kadeti i mlađi kadeti mogu igrati na Šalati.
B. Jurić je rezimirao dosadašnju diskusiju – treba napraviti analizu broja sati leda, opcije su
igranje IHL-a na načina na koji je HZS predložio ili otkazivanje IHL-a. U slučaju otkazivanja
IHL-a išlo bi se na odigravanje maksimalnog broja utakmica u PH. Analizu sati leda treba
napraviti u najskorijem mogućem rokukako bismo mogli dati odgovor HZS-u.
M, Jarčov je predložio da mlađe kategorije igraju u Sisku.
M. Lovrenčić je rekao da bi se klubovi trebali očitovati o igranju utakmica PH u Sisku (uz one
protiv sisačkih klubova), da se o tome obavijeste roditelji, budući da će klubovi snositi
troškove odlaska u Sisak.
T. Grozaj je predložio da se ide u natjecanje u IHL bez analize i sa polaganjem nade u
usputno rješenje.
B. Jurić je predložio da se održi još jedan sastanak struke, te da se oformi radna skupina koja
bi napravila analizu broja sati leda te da se s tom analizom ide pred IO, i da se onda odluči da
li se igra IHL ili samo PH. Prijedlog je usvojen sa 8 glasova za, te 1 glasom protiv.
B. Jurić je na glasanje dao i prijedlog T. Grozaja – da se ide na natjecanje u IHL-u bez
analize, na blef. Prijedlog je odbijen sa 8 suzdržanih glasova i 1 glasom za.
Dogovreno je da će članovi radne skupine koja će napraviti analizu sati leda biti Janko Šupih
Kvaternik, Mario Jurković, Marko Sertić i Igor Grošić.
6.

Imenovanje jednog člana Odbora za reprezentacije

Budući da je D. Janjatović dao ostavku na mjesto člana Odbora za reprezentacije, M.
Lovrenčić će predložiti novog člana odbora.
M. Jarčov moli da ga se oslobodi članstva u ovom odboru tj. podnosi ostavku na mjesto člana
Odbora za reprezentacije.
M. Lovrenčić kao nove članove Odbora za reprezentacije predlaže Vlastimila Wojnara I
Davora Klobučara. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
7. Financijski savjetnik HSHL
Na 1. sjednici novog saziva IO HSHL raspravljalo se o formiranju odbora ili financijskog
savjetnika HSHL. Međutim, financijski savjetnik nije izabran te B. Jurić predlaže da

financijski savjetnik HSHL bude gđa Manuela Bukovac. B. Jurić je razgovarao s M. Bukovec,
i ona je pristala na obnašanje te funkcije. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
8.

Stav IO – pravna pitanja

B. Jurić je izvijestio članove IO da je završena analiza financijskog poslovanja HSHL od
strane tvrtke KPMG. Održan je sastanak s odvjetnikom te se analizira ono što je navedeno u
analizi financijskog poslovanja, a u odnosu na težinu kaznenog prekršaja.Treba dobiti pravno
mišljenje. Moguće je podići i građansku parnicu zbog pozajmica g. Švigira, radi se procjena
trajanja postupka i troškova istog.
9.

Izbor glavnog tajnika HSHL

B. Jurić je podsjetio članove IO da je natječaj za glavnog tajnika HSHL koji je raspisan
krajem veljače poništen zbog lockdowna uzrokovanog epidemijom COVID-19, te da od
ožujka HSHL nema glavnog tajnika. Treba raspisati novi natječaj. Prijedlog je da se natječaj
raspiše za dva tjedna, 14. rujna, a sukladno Statutu HSHL. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
10.

Sudjelovanje seniorske muške reprezentacije na turniru u Abu Dhabiju

Na sastanku struke je rečeno da je nivo hokeja koji se igra u UAE izrazito loš i da ne bi bilo
korisno za našu reprezentaciju da sudjeluje na tom turniru. Prijedlog struke je da
reprezentacija ne ide na taj turnir.
B. Jurić je napomenuo da ukoliko je neki od klubova zainteresiran za sudjelovanje na tom
turniru, savez će to sudjelovanje podržati, ali klub putuje na turnir isključivo o vlastitom
trošku.
Nakon kraće diskusije, B. Jurić je dao na glasanje prijedlog da muškla seniorska
reprezentacija ne ide na turnir u Abu Dhabi. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
11.

Odbor za marketing

B. Jurić je objasnio članovima IO da je Marija Leskovec dugugodišnja suradnica HSHL, sama
je izradila web stranicu saveza, vodi društvene mreže te kao članica Odbora za marketing
sudjeluje u raznim aktivnostima HSHL. Budući da je do sada sve odrađivala isključivo na
volonterskoj bazi, prijedlog je da joj se za razdoblje od 1.4. do 31.12.2020. godine isplati
2.000,00 kn mjesečno. M. Leskovec je izrazito proaktivna, i na raspolaganju je kada god treba
objaviti neku vijest, a prošli saziv ju je uzimao zdravo za gotovo. M. Leskovec od HSHL traži
podršku za kandidaturu za člana jednog od Odbora IIHF-a, nakon što budu održani izbori u
IIHF-u slijedeće godine. Članovi IO podržali su aktivnosti M. Leskovec i smatraju da je
pohvalno što postoji osoba koja se angažira oko web stranice i društvenih mreža saveza. J.
Šupih Kvaternik smatra da je iznos od 2.000,00 kn mjesečno stvarno mali, budući da zna
koliko se naplaćuju usluge vođenja stranice i društvenih mreža. R. Trstenjak smatra da treba
biti korektan prema djevojci, ako sve to već tako dugo radi. B. Jurić smatra da bi iznos koji bi
se plaćao M. Leskovec bio investicija u Odbor za marketing. Prijedlog da se M. Leskovec
isplaćuje 2.000,00 kn mjesečno za razdoblje od 01.04. do 31.12.2020. godine je dat na
glasanje, i jednoglasno je usvojen.

12.

Tjedni izvještaj HSHL

B. Jurić je predložio da odbori HSHL na tjednoj bazi dostavljaju izvještaj svojih aktivnosti, a
izvještaj bi se onda dostavljao članovima IO i klubovima. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
13.

Razno

M. Lovrenčić je predložio da se dio sredstava koje HSHL ima na raspolaganju kod HOO-a
namjenski prenamijene za prijevoz igrača za dolazak na kampove reprezentacija do kraja ove
godine.Prijedlog je jednoglasno usvojen.
M. Jarčov je predložio da se u jugoistočnom dijelu dvorane na klizalištu Velesajam (kod
zapisničkog stola) naprave ormari u kojima bi mlađi igrači ostavljali opremu, budući da je
garderoba i spremišta malo, te su hokejaši ograničeni prostorom. Ukoliko bi uprava klizališta
Velesajam to odobrila, napravio bi se troškovnik izrade tih ormara.
Sjednica je završena u 20:20 sati.

Zapisnik vodila
Ivana Teuber

