Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje

Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje
7. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana 24. travnja 2007., na adresi Ribnjak 2, Zagreb s početkom
rada u 19:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1. Karlo Gobec, predsjednik Saveza;
2. Ivica Urbanc, dopredsjednik Saveza;
3. Darko Duhović, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Nenad Lovrec, član Izvršnog odbora Saveza;
5. Tihomir Salopek, član Izvršnog odbora Saveza;
6. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza.
nisu prisutni - opravdano:
1. Damir Jasprica, član Izvršnog odbora Saveza, odsutan;
2. Damir Miljković, član Izvršnog odbora Saveza, odsutan;
3. Željko Oršolić, član Izvršnog odbora Saveza, odsutan;
ostali prisutni:
1. Milivoj Uroić, POK „Maksimir“ Zagreb – napustio sjednicu u 19:50 sati;
2. Franjo Budi, OK „Japetić“ Samobor;
Ukupno 6 od 9 članova Izvršnog odbora prisutno je na sjednici te se konstatira
kvorum za rad.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice IO od 4. travnja 2007. godine;
3. Izvještaj koordinatora aktivnosti o izjašnjavanju o toči 1. statuta HSOT-a
4. Status pridruženog člana Saveza HOD „Mihanovića“ iz Zagreba;
5. Zamolba OK „Japetić“ iz Samobora za pristup u članstvo HSOT;
6. Zamolba KOT „Kapele“ iz Zagreba za pristup u članstvo HSOT;
7. Aktualna tematika;
8. Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 8. sjednice IO HSOT;
9. Razno;
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1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice IO od 05. travnja 2007. godine
Zaključak:
Zapisnik sa 6. sjednice sa svim zaključcima usvaja se jednoglasno.
3. Izvještaj koordinatora aktivnosti o izjašnjavanju o toči 1. statuta HSOT-a
Koordinator aktivnosti izjašnjavanja o točki 1. statuta HSOT-a, Darko Duhović
iznosi slijedeće rezultate izjašnjavanja:
a) Udruge koje u ovom trenutku priznaju nadležnost HSOT-u za
orijentacijski šport su:
1) OK Međimurje (kao udruga osnivač HSOT-a),
2) OK Ris (kao udruga osnivač HSOT-a),
3) OK Jelen (kao udruga osnivač HSOT-a),
4) OK Bjelovar (kao udruga osnivač HSOT-a),
5) POK Torpedo (kao udruga osnivač HSOT-a),
6) OK Vihor (kao udruga osnivač HSOT-a), i
7) OK Kapela (kao udruga koja je zatražila prijem u HSOT).
b) Udruge koje namjeravaju priznati nadležnost HSOT-u za orijentacijski
šport u trenutku prijema u HOO su:
1) POK Maksimir (kao udruga osnivač HSOT-a),
2) HOD Mihanović (kao udruga koja je zatražila prijem u HSOT),
3) OK Japetić (kao udruga koja je zatražila prijem u HSOT).
c) Udruge koje nisu dostavile očitovanje u traženoj formi, već su mišljenje o
odluci IO-a zatražile od Ureda državne uprave zaobilazeći sve instance
HSOT-a:
1) OK Lokve (kao udruga osnivač HSOT-a).
d) Udruge koje uopće nisu dostavile očitovanje:
1) POK Sljeme (kao udruga osnivač HSOT-a).
Zaključak:
Izjašnjavanje o točki 1. Statuta HSOT-a poslužiti će kao prilog elaborata koji će
se uputiti HOO-u zajedno sa zamolbom za prijem u članstvo.
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Zbog nejasnih formulacija prilikom izjašnjavanja nekih udruga koje
participiraju u radu HSOT-a, od njih će se zatražiti slijedeća očitovanja ukoliko
žele participirati u radu HSOT-a i registrirati natjecatelje u sezoni 2007. godini:
1. POK Maksimir – potrebno je dostaviti garantno pismo kojim se
obavezuje da će rezultate Liga, Kupova i Prvenstava koje provodi HSOT
priznati kao službene nacionalne rezultate.
Predstavnik OK „Maksimir“ - Milivoj Uroić se je obavezao isto i učiniti.
2. OK Lokve – potrebno je dostaviti ranije traženi dokument u zadanoj
formi. Iz dokumenta se mora vidjeti u kojem dijelu ova udruga članica
priznaje nadležnost za orijentacijski sport HSOT-u.
3. POK Sljeme - potrebno je dostaviti ranije traženi dokument u zadanoj
formi. Iz dokumenta se mora vidjeti u kojem dijelu ova udruga članica
priznaje nadležnost za orijentacijski sport HSOT-u
Rok za predaju ovih dokumenata je 01.06. nakon čega će se raspraviti o
daljem statusu i mogućnosti ukidanja registracija natjecateljima ovih udruga.
O statusu HOD „Mihanović“ i OK „Japetić“ raspravit će se u posebnim
točkama dnevnog reda.
4. Status pridruženog člana Saveza HOD „Mihanovića“ iz Zagreba
Izvršni odbor HSOT je na 2. sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine primio u
privremeno članstvo Hrvatsko orijentacijsko društvo „Mihanović“ iz Zagreba.
HOD „Mihanović“ je na svojoj Skupštini 28. ožujka 2007. godine donio
zaključak u kome je izvijestio Savez da će ga prihvatiti kao nosioca
orijentacijskog sporta onda kada će on biti primljen u HOO i IOF, te da će
tada prihvatiti Statut. Do tada će klub djelovati u okviru KO HPS-a.
Zaključak:
Izvršni odbor na temelju članka 17. Statuta HSOT poništava odluku o statusu
privremenog člana HOD „Mihanoviću“ iz
Zagreba koja je izglasana
17. veljače 2006. godine sa pet glasova za i jednim suzdržanim. Izvršni odbor
će pismenom odlukom obavijestit HOD „Mihanović“ iz Zagreba.
HOD Mihanović može registrirati svoje natjecatelje u HSOT-u ukoliko dostavi
garantno pismo kojim se obavezuje da će rezultate Liga, Kupova i Prvenstava
koje provodi HSOT priznati kao službene nacionalne rezultate.
Registraciju može obaviti sukladno proceduri za udruge ne-članice Saveza
opisane u zapisniku 1. sjednice IO-a HSOT-a
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5. Zamolba OK „Japetić“ iz Samobora za pristup u članstvo HSOT
Predstavnik OK Japetić Franjo Budi je nakon konzultacija sa članovima IO-a
povukao dopis u kojem OK Japetić priznaje nadležnost HSOT-u za orijentacijski
sport u trenutku prijema u HOO.
Zaključak:
Orijentacijski klub „Japetić“ iz Samobora zadovoljava kriterije koji su definirani
Člankom 16. Statuta HSOT-a, te se jednoglasno prima u privremeno članstvo.
Orijentacijski klub „Japetić“ iz Samobora se prima u privremeno članstvo
Saveza sa datumom 17. travanj 2007. godine, na temelju Članka 17. Statuta
HSOT.
Privremeni član Saveza OK „Japetić“ iz Samobora ima sva prava i obaveze,
osim prava odlučivanja u tijelima Saveza, dok se ne primi na sljedećoj sjednici
Skupštine u punopravno članstvo.
Izvršni odbor će pismenom odlukom obavijestit OK „Japetić“ iz Samobora o
primanju u privremeno članstvo.
OK Japetić treba IO-u poslati novo očitovanje o članku 1. statuta HSOT-a.
Ukoliko OK Japetić želi registrirati natjecatelje pod HPD Japetić, registraciju
može obaviti sukladno proceduri za udruge ne-članice saveza opisane u
zapisniku 1. sjednice IO-a HSOT-a.
U ovom slučaju nameće se problematika dvostruke klupske članarine o kojoj
će IO dati svoje mišljenje i prijedlog skupštini.
6. Zamolba KOT „Kapela“ iz Zagreba za pristup u članstvo HSOT
Zaključak:
Klub orijentacijskog trčanja „Kapela“ iz Zagreba zadovoljava kriterije koji su
definirani Člankom 16. Statuta HSOT-a, te se jednoglasno prima u privremeno
članstvo.
Klub orijentacijskog trčanja „Kapela“ iz Zagreba se prima u privremeno
članstvo Saveza sa datumom 17. travanja 2007. godine, na temelju Članka
17. Statuta HSOT.
Privremeni član Saveza KOT „Kapela“ Zagreba ima sva prava i obaveze, osim
prava odlučivanja u tijelima Saveza, dok se ne primi na sljedećoj sjednici
Skupštine u punopravno članstvo.
Izvršni odbor će pismenom odlukom obavijestiti KOT „Kapela“ Zagreba o
primanju u privremeno članstvo.
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7. Aktualna problematika
AD)1 Postupak upisa promjena u registar državne uprave
Dopredsjednik Saveza je ukratko obrazložio da se u postupku upisa promjena
u Registar udruga utvrdilo da novim Statutom Saveza nisu u potpunosti
utvrđene sve odredbe o sastavu, izboru i opozivu pojedinih tijela Saveza, a
koje su obavezne po članku 11. Zakona o udrugama te da Ured državne
uprave sugerira da se, prije nego što on to učini po službenoj dužnosti, sazove
radni sastanak članova Skupštine te se na njemu izvrši dopuna i usklađivanje
pojedinih odredbi novog Statuta Saveza sa Zakonom o udrugama.
Na sastanku će nazoćiti službena osoba ispred Ureda za državnu upravu koja
radi po predmetu.
Zaključak:
Sastanak članova Skupštine će se održati 04. svibnja 2007. godine u
prostorijama OK „Vihora“ iz Zagreba, Ribnjak 2 u Zagrebu s početkom u 19:00
sati.
Članovima Skupštine biti će proslijeđen prijedlog Statua e-mailom, te na
prijedlog je moguće uputiti primjedbe u pisanoj formi do 03.04.2007. godine.
Dopredsjednik saveza će pripremiti poziv kojeg će uručiti predstavnicima
klubova i članovima Skupštine koji će nazoćiti na Ačkovom kupu, a ostale će
obavijestiti telefonski i putem mala.
AD)2 Prijedlog izgleda znaka, pečata i zastave Saveza
Na temelju Članka 5. Statuta HSOT od 03. veljače 2007. godine, Izvršni odbor
jednoglasno prihvata prijedlog dopredsjednika Saveza za izgled znaka,
pečata i zastave Saveza (opisano u Statutu).
Zaključak:
Pečat Saveza je okruglog oblika, promjera 30 mm sa znakom Saveza u sredini,
a uz obod su ispisani naziv i sjedište Saveza: Hrvatski savez za orijentacijsko
trčanje – Delnice. Za financijsko - računovodstvene poslove upotrebljava se
pečat Saveza, istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.
Savezni pečat br. 1 nalazi se kod predsjednika Saveza, te on ga koristi za
administrativno-manipulativne poslove, dok savezni pečat br. 2 se nalazi u
Uredu Saveza i ovlast za njegovo korištenje u cilju administrativnomanipulativnih poslova ima dopredsjednik Saveza.
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Pečat za financijsko - računovodstvene poslove nalazi se u Uredu Saveza i
koristi se isključivo prema zahtjevu predsjednika i dopredsjednika Saveza.
Pečat Saveza se može koristiti isključivo administrativno-manipulativnim i
financijsko - računovodstvenim poslovima koji su u interesu Saveza.
Potrebno je sačiniti posebnu odluku u cilju opisa načina korištenja i čuvanja
pečata Saveza koja mora biti sastavni dio ovog Zapisnika.
AD)3 Otvaranje žiro-računa Saveza
Zaključak:
HSOT će otvoriti žiro-račun kod Privredne banke u Delnicama. Potpisnici
računa biti će predsjednik i dopredsjednik Saveza. Svaki od njih može
samostalno potpisati nalog za uplatu i isplatu.
8. Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 8. sjednice IO HSOT
Termin i mjesto održavanja 8. sjednice IO HSOT će se naknadno odlučiti.
9. Razno
Zaključaka pod razno nije bilo.
Sjednica Izvršnog odbora HSOT-a završila je sa radom u 21:00 sati.
U Zagrebu, 24.04.2007. godine.
Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje
predsjednik
Karlo Gobec
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