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Zagrebački savez hokeja ledu 

IBAN: HR7524020061100084408 Erste bank  ●  žiro račun: 2402006-1100084408 

OIB: 24653528116 ● MB: 3890708 

ČLANOVIMA IO ZSHL 
                                                                                                         Svima  
 
 
Predmet: Zapisnik sa 26. sjednice IO ZSHL 
 
 
26. Sjednica IO ZSHL-a održana je u ponedjeljak 01.06.2015. u 19,00 sati na SRC Šalata. 
26. Sjednica IO ZSHL-a bila je ujedno i zajednička Sjednica sa IO HSHL-a. 
 
Prisutni: Nikola Švigir, Marko Lovrenčić, Zdenko Crnković, Duško Janjatović, Frano Boban, 
Tomislav Goršić, Žarko Adamović, Željko Matotek 
Odsutni: Antonio Zujić (podnio ostavku), Mladen Jarčov (opravdao izostanak) 
Ostali prisutni:Mario Jurković – stručni tajnik ZSHL-a 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje dnevnog reda 26. Sjednice IO ZSHL-a 
2. Usvajanje zapisnika sa 25. Sjednice IO ZSHL-a 
3. Natjecanje u sezoni 2015./2016. 
4. Razno 

 
G. Frano Boban, predsjednik ZSHL-a, pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red. 

 
Ad 1. 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA i 0 glasova PROTIV. 
 

Ad 2. 
 
Nakon pristigle pisane primjedbe na zapisnik sa 25. Sjednice IO ZSHL-a, od strane g. Marka 
Lovrenčića, predsjednik ZSHL-a g. Frano Boban nije se složio sa primjedbom. Ponavlja 
rečeno na prošloj Sjednici: ZSHL ne bi upravljao objektom koji bi bio za hokej na 
koturaljkama s kotačima u nizu, jer niti sa jednim ne upravlja, već ih koristi, a ukoliko bi se 
stvorili uvjeti ZSHL bi koristio isti. 
Zapisnik sa 25. Sjednice IO ZSHL-a  jednoglasno je usvojen sa 8 glasova ZA i 0 glasova 
PROTIV. 
 

Ad 3. 
 
G. Mario Jurković dao je kratki rezime na izvješća o nastupu klubova u DPS-u u sezoni 
2014./2015. koja su pristigla u Savez. 
G. Nikola Švigir izvješćuje prisutne da je nakon odluke Strukovnog sveta HSZ, razgovarao sa 
g. Bogdanom Jakopićem i g. Deanom Kontrecom, te prenosi da je odluka donijeta iz razloga 
što hrvatski klubovi nisu u niti jednoj kategoriji ušli među prve četiri momčadi, što pokazuje 
nedostatak kvalitete. Također je izvjestio da g. Dean Kontrec dolazi u srijedu 03.06.2015. u 
Zagreb, te da će se pokušati organizirati još jedan sastanak sa njim. 



     

 

Zagrebački savez hokeja na ledu 

IBAN: HR7524020061100084408 Erste bank  ●  žiro račun: 2402006-1100084408 

OIB: 24653528116 ● MB: 3890708 

G. Frano Boban potvrđuje izrečeno od strane g. Nikole Švigira, jer je i on dobio isto u 
razgovoru sa g. Deanom Kontrecom. 
G. Zdenko Crnković navodi da je odluka Strukovnog sveta HZS vjerojatno zbog loših 
rezultata koje su hrvatski klubovi ostvarili u sezoni. Postavlja pitanje tko opravdava sredstva 
koja su utrošena tijekom sezone i nedovoljno treniranje za takav vid natjecanja. Na sve što je 
KHL Medveščak upozoravao prije početka sezone i nastupa u DPS-u, to se i dogodilo. A 
sada nam je to i potvrdila odlukom Strukovnog sveta HZS. Zanima ga kako trener i dalje 
može opravdavati takav vid natjecanja, a najosnovnije uvjete za takvo natjecanje nemamo. 
Zar nam pozitivan primjer nastupa EBYSL-a i dobar nastup i rezultat nije dovoljno, da u 
uvjetima u kojima jesmo, ne daje smjernice kako moramo dalje. Sve dok ne stvorimo uvjete 
za nastup svih klubova i kategorija u takvoj jednoj ligi. 
G. Renato Krikšić smatra da smo napredovali iz utakmice u utakmicu. Naglašava da se 
nakon završetka prvenstva trebala napraviti analiza, što prvenstveno smatra propust tajnika 
g. Maria Jurkovića, te sa takvom analizom ići u nove dogovore sa Slovenijom. 
G. Duško Janjatović smatra da se kasno reagiralo. Morali smo prije nego što je došla odluka 
Strukovnog sveta sve poduzeti da i u novoj sezoni nastupamo sa svim kategorijama po 
klubovima. Slaže se sa g. Renatom Krikšićem, te također ocjenjuje nastup KHL Mladost vrlo 
pozitivno. 
U raspravu su se uključivali i ostali prisutni (g. Igor Jačmenjak, g. MarkoAntonio Belinić, g. 
Marin Miljak i dr.), te svi smatraju da je prvo bilo potrebno napraviti analizu sezone, sagledati 
sve pozitivno i negativno, te sa zajedničkim stavom nastupiti prema Sloveniji. 
KHL Zagreb i KHL Mladost i dalje inzistiraju na nastavku i realizaciji projekta koji je 
dogovoren prije početka sezone 2014./2015. sa Slovenijom. 
KHL Medveščak želi znati sa kojim sredstvima se raspolaže, te da nakon toga može donijeti 
svoj stav. Sa svime se trebaju upoznati roditelji, te ako će i oni morati sudjelovati u dijelu 
glede financija, isto moraju unaprijed i znati.  
G. Renato Krikšić traži kompletno izvješće (rezultata i financijskog utroška po klubovima) za 
sudjelovanje klubova u DPS-u u sezoni 2014./2015. Također je potrebno vidjeti sa koliko 
sredstava raspolažemo do kraja kalendarske godine na stavci natjecanje. 
ZAKLJUČAK: Sva tri kluba (KHL Mladost, KHL Zagreb i KHL Medveščak) žele nastup u 
DPS-u sa po tri kategorije (U12, U14 i U16), te je potrebno još jedanput pokušati razgovarati 
sa predstavnicima Slovenskog saveza hokeja na ledu. 
 

Ad 4. 
 
G. Željko Hrelja izvješćuje sve prisutne da u jesen 2015. Zbor sudaca hokeja na ledu 
Hrvatske neće započeti sa suđenjem. Jer sramotno je da nakon završetka sezone, dobijemo 
prvaka Hrvatske u seniorskoj konkurenciji (KHL Medveščak Zagreb), a isti ima velika 
dugovanja. ZSHLH više neće pristati na takav vid suradnje. Traži prvenstveno o HSHL-a da 
zaštiti ZSHLH, te da odmah u startu sankcionira bilo koji klub koji ne ispunjava svoje obveze. 
G. Duško Janjatović traži da u zapisnik uđe kako je KHL Mladost, uz KHL Sisak, jedina 
platila kotizaciju za sezonu 2014./2015., te da za sezonu 2015./2016. neće uplatiti ista ili da 
se sredstva uplaćena za sezonu 2014./2015. prebace za sezonu 2015./2016.  
 
26. Sjednica IO ZSHL-a završila je u 21,15. 
Sportski pozdrav, 
U Zagrebu 03.06.2015. 
           Stručni tajnik ZSHL 
                                                                                 Mario Jurković, prof. 
 
 

                                                                                          


