Zapisnik 17. sjednice IO HSHL održane u subotu, 23. siječnja 2021. godine elektroničkim putem s
početkom u 09:00 sati.
Prisutni: B. Jurić, J. Šupih Kvaternik, N. Alić, I. Grošić, M. Bukovec, M. Jarčov, B. Zane, M. Smolec, M.
Lovrenčić
Odsutan: T. Grozaj, D. Ličina, R. Trstenjak
Ostali prisutni: J. Fučkar
Za 17. sjednicu IO HSHL koja će se održati u subotu, 23. siječnja 2021. godine elektroničkim putem s
početkom u 09:00 sati, predložen je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., sjednice IO HSHL-a
3. Prijedlog KHL Zagreb za pomoć klubovima koji planiraju u veljači i ožujku 2021.
godine ukinuti plaćanje članarina za najmlađe kategorije koji ne provode treninge na
klizalištima temeljem odluke civilne zaštite. Financijska pomoć se odnosi na sve
klubove koji otkažu plaćanje članarina za navedene kategorije za mjesece veljaču i
ožujak 2021. godine i predlaže se da se klubovima financijski pomogne kako bi
održali financijsku stabilnost u iznosu kako je navedeno u prijedlogu KHL Zagreb.
Iznos 5.000,00 kn po kategoriji / mjesečno koja je prijavljena za natjecanje PH u
sezoni 2020/2021 godine, a nije u mogućnosti trenirati odlukom stožera civilne
zaštite.
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
2. Usvajanje zapisnika 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., sjednice IO HSHL-a
B. jurić je na glasanje dao prijedlog da se usvoje zapisnici sa ranijih Sjednica IO. Prijedlog je usvojen sa
10 glasova ZA. Tri člana IO nisu pristupila glasanju.
3. Prijedlog KHL Zagreb za pomoć klubovima koji planiraju u veljači i ožujku 2021.
godine ukinuti plaćanje članarina za najmlađe kategorije koji ne provode treninge na
klizalištima temeljem odluke civilne zaštite. Financijska pomoć se odnosi na sve
klubove koji otkažu plaćanje članarina za navedene kategorije za mjesece veljaču i
ožujak 2021. godine i predlaže se da se klubovima financijski pomogne kako bi
održali financijsku stabilnost u iznosu kako je navedeno u prijedlogu KHL Zagreb.
Iznos 5.000,00 kn po kategoriji / mjesečno koja je prijavljena za natjecanje PH u
sezoni 2020/2021 godine, a nije u mogućnosti trenirati odlukom stožera civilne
zaštite.
B. jurić je na glasanje dao prijedlog KHL Zagreb za pomoć klubovima u vellljjaći i ožujku 2021. godine u
iznosu od 5.000,00 kn po kategoriji mjesečno koja je prijavljena za natjecanje PH u sezoni 2020/2021
godine, a nije u mogućnosti trenirati odlukom stožera civilne zaštite. Prijedlog je usvojen sa 10 glasova
ZA. Tri člana IO nisu pristupila glasanju.
4. Razno – prijedlog OZKN da se igra za treće mjesto za PH seniori i da se igra još
jedno kolo u PH žene tj da se igra dva kola umjesto samo jedno.

B. jurić je na glasanje dao prijedlog OZKN da se igra za treće mjesto za PH seniori i da se igra još jedno
kolo u PH žene tj da se igra dva kola umjesto samo jedno. Prijedlog je usvojen sa 10 glasova ZA. Tri
člana IO nisu pristupila glasanju.

Sjednica je završila u 17.55 sati.
Zapisnik vodila:
Mina Fučkar
Uz sportski pozdrav,
U Zagrebu, 24.01.2021.
Boris Jurić
Predsjednik HSHL-a

