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ZAPISNIK
s 18. sjednice Izvršnog odbora održane 13.02.2011.
Početak sjednice : 11,10 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HOO, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Štefica Farkaš (dopredsjednica), Zvonimir
Kaić (glavni tajnik), Željko Oršiček, Jadranko Kušec, Dario Gavranović,
Damir Hrupec, Klaudio Antolković
Nenazočni član :
Josip Mrgan
Ostali nazočni :
Sjednici je nazočno 8 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Sjednica je sazvana hitno, te ima dvije točke dnevnog reda, koje su jednoglasno prihvaćene kako
slijedi:
1. Donošenje odluke o zamjenskom članu Natjecateljskog povjerenstva
2. Suglasnost za izgradnju ŠC u Igrišću
Zaključci:
AD 1.
Na utakmicu polufinala DPH između HK Zelina i HAHK Mladost uložena je žalba od strane HK
Zelina, koja je u prvom stupnju odbijena, te je utakmica od strane voditelja natjecanja registrirana
postignutim rezultatom 3 : 3 (3 : 4 nakon sedmeraca). Od strane HK Zelina na tu odluku uložena
je žalba drugostupanjskom tijelu – Natjecateljskom povjerenstvu, koje broji tri člana (Josip
Leljak-predsjednik, Berislav Novaković-član, Hrvoje Abramović-član). S obzirom da se članovi
Natjecateljskog povjerenstva nisu mogli usuglasiti o žalbi, predloženo je da se član Hrvoje
Abramović (koji je bio sudionikom navedenog događaja i član je kluba koji je direktno
zainteresiran za odluku povjerenstva) za ovu sjednicu zamjeni zamjenskim članom, kojeg bi
trebao predložiti IO HHS.
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Prijedlog je da se kao treći član Natjecateljskog povjerenstva umjesto Hrvoja Abramovića (koji je
član kluba o kojem se vodi postupak) postavi zamjenski član za ovaj slučaj.
Nakon elektroničke rasprave i usaglašavanja zaključeno je da se od slijedećih neutralnih klubova
(Concordia, Marathon, Zrinjevac), a koji nisu zastupljeni u Natjecateljskom povjerenstvu i nisu
bili sudionici navedene utakmice zatraži po jedan predstavnik, koji bi bio zamjenski član samo za
ovaj predmet, što je i učinjeno.
Predloženi su slijedeći predstavnici: Damir Frančić (ŠHK Concordia), Branko Bakmaz (HK
Marathon) i Siniša Peranić (HK Zrinjevac).
Zaključeno je da su svi predloženi kandidati mogu sudjelovati za izbor zamjenskog člana.
Radi neutralnosti predloženo je da se zamjenski član izabere izvlačenjem, te je na taj način
izabran i jednoglasno potvrđen Branko Bakmaz.
AD 2.
Hrvatski hokejski savez zaprimio je zamolbu za podršku izgradnji Športsko – rekreacijskog
centra u Igrišću, Jakovlje, od firme „Građenje – Susedgrad d.o.o.“
HHS daje potporu izgradnji navedenog centra, koji bi se mogao koristiti i za potrebe dvoranskog
hokeja.
Završetak sjednice : 11,25 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
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