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Hrvatski orijentacijski savez
13. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u subotu 26. siječnja 2008. godine u prostorijama OK
Međimurje u Selnici kod Čakovca s početkom rada u 15:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1. Karlo Gobec, predsjednik Saveza;
2. Darko Duhović, član Izvršnog odbora Saveza;
3. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Darko Merunka, član Izvršnog odbora Saveza;
5. Franjo Budi, član Izvršnog odbora Saveza
odsutni:
1. Ivica Urbanc, dopredsjednik Saveza;
2. Mladen Vukmanović, član Izvršnog odbora Saveza;
3. Tihomir Salopek, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Damir Miljković, član Izvršnog odbora Saveza
Ukupno 5 od 9 članova Izvršnog odbora prisutno je na sjednici te se konstatira
kvorum za rad.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice IO od 13. prosinca 2007. godine
Konstituiranje Nadzornog odbora
Djelokrug rada i način rada povjerenstva za statut i pravilnike
Alpe - Adria natjecanje
Povjerenstvo za natjecanja;
- Pravo nastupa u eliti u sezoni 2008.
Izborne vrste
Natjecateljska taksa
Izbor za tijela i funkcije Saveza
Kalendar natjecanja za sezonu 2008.
Aktualna tematika
Razno
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1. Usvajanje dnevnog reda;
Dnevni red usvaja se jednoglasno.
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice IO od 13. prosinca 2007. godine
Zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora sa svim zaključcima usvaja se
jednoglasno.
3. Konstituiranje Nadzornog odbora
Od članova Nadzornog odbora prisutan je Vladimir Tkalec i Mladen Debić
dok je Goran Tomac odsutan.
Zaključak:
Konstituira se Nadzorni odbor, a za predsjednika je izabran Vladimir Tkalec uz
potporu dva glasa.
Vladimir Tkalec raščlaniti će izvješće NO za 2006. i 2007. godinu u kontaktu sa
Željkom Belaj. Predsjednika NO iz prošlog saziva Željka Belaj pozvat će se da
na idućoj sjednici NO izvrši primopredaju dokumentacije.
Poslovnik o radu NO biti će na prijedlog povjerenika za statut i pravilnike
usklađen sa ostalim poslovnicima tijela HOS-a.
4. Djelokrug rada i način rada povjerenstva za statut i pravilnike
Povjerenik za statut i pravilnike Darko Duhović predložio je način rada
povjerenstva za statut i pravilnike.
Zaključak:
Prihvaća se „Djelokrug i način rada povjerenstva za statut i Pravilnike“ (prilog
1.) te se obavezuje Darko Duhović da izradi i predloži plan rada svog
povjerenstva za 2008. godinu. Sastav povjerenstva za statut i pravilnike
prilagođavat će se obimu i vrsti posla, a komunikacija između članova
povjerenstva vodit će se prvenstveno e-poštom.
Darko Duhović upoznaje IO sa popisom dokumenata HOS-a koje je potrebno
izraditi i usvojiti u narednom razdoblju te se osvrće na težišne dokumente:
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Poslovnik za rad IO, NO i SČ.
Darko Duhović je u suradnji sa predsjednicom Suda časti Bojanom Nikolić
doradio prijedlog poslovnika za rad SČ. Predlaže da se poslovnik o radu NO
također prilagodi te se obavezuje do slijedeće sjednice IO izraditi prijedlog
poslovnika o radu IO.
Zaključak:
Postojeće i buduće poslovnike, kao i ostale dokumente saveza, potrebno je
uskladiti sa već usvojenim aktima HOS-a i unificirati. Povjerenstvo za statut i
pravilnike odgovorno je za usklađivanje navedene dokumentacije HOS-a.
Pravilnik za materijalno i financijsko poslovanje.
Darko Duhović iznosi razloge za prioritetno donošenje ovog pravilnika.
Zaključak:
Darko Duhović i Damir Gobec provjeriti će postojanje Pravilnika za materijalno
i financijsko poslovanje u nekom od postojećih saveza te će se nakon toga
na uzoru postojećih pravilnika pristupiti izradi istoga za HOS kao prioritet
Povjerenstva za statut i pravilnike.
Plan i program razvoja orijentacijskog sporta.
Darko Duhović ukazuje na nužnost izrade Plana i programa razvoja
orijentacijskog sporta u Hrvatskoj. Također navodi i primjere javne dostupnosti
ovakvog dokumenta kod ostalih orijentacijskih federacija. U izradi ovog
strateškog dokumenta morat će sudjelovati svi klubovi članovi HOS-a.
Kategorizacija sportaša.
Klubovi ne dostavljaju podatke o kategoriziranim sportašima i većinom se nisu
odazvali na dostavu potrebne dokumentacije.
Zaključak:
Kategorizacija sportaša izravno utječe na status Saveza u Hrvatskom
olimpijskom odboru. Pošto HOO neće retroaktivno priznavati status, klubovi su
dužni od ove godine konstantno pratiti status svojih natjecatelja, te po
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ostvarenju uvjeta za kategorizaciju moraju promptno dostavljati potrebite
dokumente u HOS koji će iste proslijediti u HOO.
Darko Duhović upoznao je IO i sa ostalim ključnim dokumentima koje savez
treba izraditi i usvojiti u narednom razdoblju.
5. Alpe - Adria natjecanje
Darko Duhović u svojstvu koordinatora za Alpe – Adria (AA) natjecanje dao je
na usvajanje prijedlog službenog dopisa kojeg bi uputio svim članicama AA
regije koje sudjeluju u AA aktivnostima.
Zaključak:
Prihvaća se prijedlog dopisa, a Damir Gobec izraditi će službenu englesku
verziju dopisa. Također, Damir Gobec provjerit će u HOO koji je status AA
natjecanja.
6. Povjerenstvo za natjecanja
Izvršni odbor raspravljao je o tekučoj problematici vezanoj za nadolazeću
sezonu.
Zaključak:
Nužno je što prije definirati pravo nastupa u eliti u sezoni 2008.
Sukladno natjecateljskom pravilniku nužno je definirati pravo nastupa
natjecatelja za jednog ili više klubova tijekom sezone.
Daljnja rasprava odgođena je zbog odsutnosti Povjerenika za natjecanja
Tihomira Salopeka.
7. Izborne vrste
Direktor reprezentacija Damir Gobec prezentirao je radni prijedlog Pravilnika
o izbornim vrstama te Plan i program rada izbornih vrsta za 2008. godinu sa
okvirnim troškovnikom.
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Zaključak:
Damir Gobec će ponovno poslati udrugama članicama HOS-a Pravilnik o
izbornim vrstama te ga doraditi u suradnji sa pristiglim prijedlozima te
sugestijama Povjerenika za za PRE-O i MTB-O.
IO treba imenovati izbornike reprezentacija.
Izbornici su dužni IO-u dati kriterije selekcije na odobrenje.
Raspisuje se natječaj za izbornike reprezentacija sukladno prijedlogu Pravilnika
o izbornim vrstama. Kandidati su se dužni javiti direktoru reprezentacija Damiru
Gobecu nakon što isti izradi tekst natječaja, a natječaj traje 14 dana nakon
objave.
8. Natjecateljska taksa
Vođena je diskusija o natjecateljskoj taksi, registraciji natjecatelja i tehničkoj
provedbi provjere registracije.
Darko Duhović iznosi prijedlog da Savez dostavi popis registriranih natjecatelja
koji ostvaruju pravo na povlaštenu startninu i registraciju u kupu. Predlaže i da
jedna osoba iz tijela saveza na početku sezone nadzire na utrkama
registracije i po potrebi registrira natjecatelje na licu mjesta prije trke.
Zaključak:
Natjecateljska taksa za 2008. godinu iznosi 35kn po osobi za seniore i starije, a
za ostale 25 kn. po osobi..
Evidenciju registracije natjecatelja i njihovih nastupa vodi tajnik Saveza. Na
zahtjev organizatora može listu registriranih natjecatelja dostaviti.
Registracija natjecatelja se vrši dostavom
zdravstvenoj sposobnosti i uplatom takse.

domovnice,

uvjerenja

o

Na natjecanju organizator može izvršiti registraciju natjecatelja, te je dužan
domovnice i uplaćene takse proslijediti tajniku Saveza.
9. Izbor za tijela i funkcije Saveza
Zbog odsutnosti dopredsjednika Saveza Ivice Urbanca koji zaprima poštu
Saveza, IO ne raspolaže podacima o eventualnim prijavama za natječaj za
tajnika Saveza i za ostale dužnosti u savezu.
Diskusija je odgođena za narednu sjednicu IO-a.
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10. Kalendar natjecanja za sezonu 2008.
Vođena je rasprava o nekim izmjenama kalendara. Predlaže se održavanje
državnog prvenstva u PRE-O u terminu koji će biti naknadno određen zbog
angažiranja postavljaća staze iz inozemstva.
Zaključak:
Odobrava se održavanje državnog prvenstva u PRE-O. Sve izmjene u
kalendaru moraju se definirati do početka sezone.
Daljnja rasprava odgođena je zbog odsutnosti Povjerenika za natjecanja
Tihomira Salopeka.
11. Aktualna tematika
Bojana Nikolić obavijestila je članove IO da će Sud časti imati sjednicu 27.
siječnja 2008. godine u Samoboru. Na dnevnom redu je prihvaćanje
Poslovnika o radu Suda časti.
12. Razno
Nije bilo diskusije

Sjednica Izvršnog odbora HOS-a završila je sa radom u 17:00 sati.
U Selnici, 26.01.2008. godine.
KG/KG
Hrvatski orijentacijski savez
predsjednik
Karlo Gobec
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