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Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje
Izvanredna skupština
ZAPISNIK
Mjesto održavanja: Ante Starčevića 4, Delnice
Datum održavanja: 03. veljače 2007. godine.
Vrijeme održavanja: 11:00 sati.
Prisutni predstavnici udruga, članova Skupštine sa pravovaljanim akreditacijama :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orijentacijski klub "Bjelovar" Bjelovar – Željko Oršolić;
Orijentacijski klub "Međimurje" Selnica – Vladimir Tkalec,
Orijentacijski klub "Vihor" Zagreb- Damir Gobec,
Orijentacijski klub "Ris" Delnice - Tihomir Salopek;
Orijentacijski klub "Jelen" Jastrebarsko – Ivan Šeperić Grdiša;
Planinarsko orijentacijski klub "Torpedo" Rijeka – Zoran Lazić;
Orijentacijski klub "Lokve" Lokve- Andrija Tusić;
Planinarsko orijentacijski klub "Maksimir" Zagreb – Radovan Čepelak;
Planinarsko orijentacijski klub "Sljeme" Zagreb– Čedomil Gros

Uz članove Skupštine prisuti su: Darko Duhović, Damir Miljković (Orijentacijski klub "Međimurje"
Selnica), Tomislav Varnica, Karlo Gobec (Orijentacijski klub "Vihor" Zagreb), Ivica Urbanc, Alen
Tadijanić, Andrej Barić (Orijentacijski klub "Ris" Delnice), Damir Jasprica (Orijentacijski klub
"Torpedo" Rijeka), Ivica Briški, dogradonačelnik grada Delnica, Marinko Krmpotić, Novi list,
Danijel Lončar, Jutarnji list.
Pozdravna riječ Ivice Urbanca.
Dopredsjednik je ukratko obrazložio razloge koji su doveli do sazivanja izvanredne Skupštine.
Naglasio je da je materijal za Skupštinu dostavljen svim klubovima i predsjedniku Saveza
Darku Sakaru poštom na službenu adresu Saveza i na kućnu adresu, dok je svima ostalima
informacija dostavljena putem elektronske pošte i Interneta. Predlaže izbor radnog
predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
Izbor radnog predsjedništva:
Željko Oršolić (predsjedavajući), Čedomil Gros (član), Zoran Lazić (član);
Verifikacijska komisije:
Darko Duhović (predsjedavajući), Ivan Šeperić Grdiša (član), Tomislav Varnica (član);
Zapisničar:
Damir Gobec;
Ovjerovitelj zapisnika:
Ivica Urbanc, Radovan Čepelak;
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
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Dnevni red:
1) Usvajanje Poslovnika o radu Izvanredne skupštine;
2) Glasanje o povjerenju Predsjednika Saveza;
3) Izbor novog predsjednika Saveza
(ukoliko se izglasa nepovjerenje);
4) Prihvaćanje novog Statuta Saveza
Pozdravna riječ Željka Oršolića.
Poziva članove Skupštine da glasaju o prijedlogu dnevnog reda.
Dnevni red je jednoglsno prihvačen.
Poziva verifikacijsku komisiju da pregleda predane dokumente predstavnika klubova.
Verifikacijska Komisija – izvješće predaje Darko Duhović;
Verifikacijska komisija istiće da je u Orijentacijskom klub „Jelen“ iz Jastrebarskog došlo do
promjene pa umjesto Tomislava Kaniškog mandat u Skupštini nastavlja Ivan Šeperić Grdiša, te
da u Orijentacijskom klubu „Ris“ Delnice umjesto Ivice Urbanc mandat nastavalja Tihomir
Salopek.
Nakon pregleda svih dokumenata delegata, verifikacijska komisija utvrdila je da je prisutno 9
klubova sa pravovaljanim dokumentima.

AD 1 Usvajanje Poslovnika o radu Izvanredne skupštine
Željko Oršolić zaključuje da su na Poslovnik o radu Skupštine amandmane podnijeli OK
"Bjelovar" i POK "Maksimir"
Amandmani OK "Bjelovara"
1. Terminologija
1.1. Riječi "ako" i "ukoliko"
Riječ "ako" ponavlja se u tekstu samo dva puta, a riječ "ukoliko" mnogo više, premda je
ispravnije rabiti riječ "ako" kao pogodbeni veznik (premda se prilog "ukoliko" udomaćio u
uporabi u službi pogodbenog veznika). Predlažem zamjenu riječi "ukoliko" rječju "ako", a
ostavljanje u članku 30. i 33., tako da glase: "Ako je potrebno..., a ukoliko se tada...".
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
1.2. Riječi "predsjedatelj" i "predsjedavajući"
Riječi "predsjedatelj" i "predsjedavajući" ponavljaju se više puta. Predlažem ujednačavanje
terminologije prihvaćanjem samo jednog oblika (mislim da je bolje: predsjedatelj).
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2. Odredbe
2.1. Članak 6. – predlažem brisanje!
Obrazloženje: Člankom 1. prijedloga ovoga poslovnika definirano je da se isti odnosi na
predstavnike u Skupštini, a člankom 26. Statuta definirano je tko su predstavnici u Skupštini.
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Dakle, članovi tijela upravljanja i članovi udruga članica Saveza izabrali su i ovlastili po
jednog svojeg predstavnika da ih zastupa u Skupštini i nemaju potrebe sudjelovanja u radu
iste. Ako pojedinci već žele ostvariti svoje pravo iz članka 7. Statuta koji regulira javnost rada
Saveza, to mogu učiniti temeljem članka 36. prijedloga Poslovnika.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.2. Članak 7. – predlažemo brisanje!
Obrazloženje: S obzirom na karakter Skupštine, nema potrebe za pozivanjem gostiju. Ako
pojedinci već žele ostvariti svoje pravo iz članka 7. Statuta koji regulira javnost rada Saveza,
to mogu učiniti temeljem članka 36. prijedloga Poslovnika.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.3. Članak 8. – predlažemo brisanje!
Obrazloženje: Tko može biti ovlašteni predstavnik u Skupštini definirano je člankom 27. Statuta
pa je prijedlog članka 8. Poslovnika nepotpun i nepotreban.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.4. Članak 9. – predlažemo izmjenu tako da glasi:
U cilju verifikacije mandata, predstavnici punopravnih i privremenih članova prije početka
rada Skupštine obvezni su predstavniku sazivača sjednice Skupštine, koji je ujedno i potpisnik
poziva za Skupštinu, priložiti dokumente kojima dokazuju svoje pravo iz članka 27. Statuta
HSOT i to:
- rješenje o zastupanju od nadležnog Ureda državne uprave;
- odluku o imenovanju predstavnika u Skupštinu koju je temeljem Statuta udruge člana
donijelo odgovarajuće tijelo udruge člana, s izjavom o članskoj pripadnosti, potpisanu od
strane osobe ovlaštene za zastupanje (u slučaju da predstavnik nije ovlaštena osoba iz
prethodne alineje);
- preslika domovnice (kojom dokazuju državljanstvo republike Hrvatske i punoljetnost). Budući
da se u Republici Hrvatskoj poslovna sposobnost fizičkih osoba stječe punoljetnošću (ili ranije
zaključenjem braka) i ne treba se dokazivati, potrebno je na Skupštini donijeti odluku da su svi
predstavnici poslovno sposobni. Ako netko ne misli tako, sam je dužan pribaviti uvjerenje da
je nekome poslovna sposobnost oduzeta.
Također, budući da nije definirano kada je osoba "ugledni športski djelatnik ili športaš", te se o
tome ne može priložiti uvjerenje, potrebno je na Skupštini donijeti odluku da su svi predstavnici
ugledni športski djelatnici ili športaši, čime bi uvjet iz članka 27. Statuta bio vjerojatno ispunjen.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao uz izmjene teksta kako
slijedi:
- preslika osobne iskaznice (kojom dokazuju državljanstvo republike Hrvatske i punoljetnost).
2.5. Članak 10. – izmjena
Predlažem da stavak 2. ovoga članka glasi:
Komisija za verifikaciju mandata sastoji se od tri predstavnika u Skupštini.
Obrazloženje: Članovi tijela saveza nisu obvezni prisustvovati Skupštini te se ne može
garantirati formiranje komisije na način kako je predloženo.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.6. Članak 11. – brisanje zadnje tri alineje
Obrazloženje: Statut HSOT mora biti u skladu s oba navedena zakona, a ostali "potrebiti"
dokumenti nisu definirani (potrebit=koji nema, koji oskudijeva, kojemu je nešto potrebno).
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
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2.7. Članak 34. – dopuna
Predlažem dopunu članka tako da glsai:
Ako Skupština opozove predsjednika Saveza, a ne izabere novog predsjednika, poslove
predsjednika Saveza do nove izvanredne skupštine preuzima dopredsjednik Saveza.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.8. Članak 36. – izmjena prve alineje
Predlažem izmjenu prve alineje tako da glasi:
Izvanredna skupština HSOT je javna sukladno članku 7. Statuta HSOT. Svatko ima pravo
prisustvovanja sjednici Skupštine i uvida u materijale o radu skupštine. Ostvarenje toga prava
potrebno je zatražiti od predstavnika sazivača najkasnije do početka rada Skupštine.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.8.1. Članak 37. – dopuna četvrte alineje
Predlažem dopunu 4. alineje tako da glasi:
Ovjerovitelji zapisnika ovjeravaju svaku stranicu zapisnika najkasnije 7 (sedam) dana nakon
održavanja skupštine.
Glasovanje: Amandman je većinom glasova prošao
2.8.2. Članak 38. – dopuna
Predlažem tekst:
Nakon ovjere zapisnika isti se dostavlja članovima i objavljuje na Internet stranicama Saveza
najkasnije 7 (sedam) dana nakon ovjere.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao uz izmjene teksta kako
slijedi:
Nakon ovjere zapisnika isti se dostavlja članicama i objavljuje na Internet stranicama Saveza
najkasnije 7 (sedam) dana nakon ovjere.
Amandmani POK "Maksmir" iz Zagreba
Članak 10: U njezinom radu mogu sudjelovati isključivo članovi Tijela upravljanja saveza? Ne
vidimo zašto ne i ostali članovi klubova učlanjenih u savez.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao
Članak 30: Ukoliko je potrebno (kod jednakog broja glasova) glasanje se može ponoviti još
dva puta, a ukoliko se tada ne izglasa opoziv ili povjerenje, ovo pitanje se skida s dnevnog
reda, a Skupština odmah odlučuje o novoj Izvanrednoj skupštini.
Ako nema većine za opoziv - nema opoziva.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao
Članak 34: Ako Predsjednik bude opozvan, a novi ne bude izabran Skupština odmah
odlučuje o novoj Izvanrednoj skupštini.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao
Sve odluke o amandmanima donesene su jednoglasno. Predlagač amandmana POK
"Maksimira" povukao je nakon glasovanja sve predložene amandmane.
Jednoglasno se prihvaća Poslovnik o radu uz dopunu sa prihvaćenim amandmanima.
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AD 2 Glasanje o povjerenju Predsjednika Saveza
Ispred sazivača izvanredne sjednice Skupštine (OK „Bjelovar“, OK „Ris“, OK „Vihor“, POK
„Torpedo“, POK „Sljeme“, OK „Međimurje“) Ivica Urbanc iznosi ukratko problematiku o
neizvršavanju preuzetih obveza od strane Darka Sakara. Između ostalog ističe da predsjednik
ne reagira na inicijativa za sazivanje IO-a od strane klubova predlagača. Također ističe da
se Darko Sakar nije odazvao na obje sazvane izvanredne skupštine, nije podnio izvješće o
radu, a nije sazvao niti redovnu godišnju Skupštinu.
Na upit presjedavajućeg ima li matični klub što za dodati na izneseno, predstavnik POK
„Maksimira“ Zagreba je odgovorio da nema.
Poziva na glasovanje o povjerenju.
Za opoziv je glasovalo svih devet prisutnih članova Skupštine s pravom glasa –
jednoglasna odluka.
Skupština donosi odluku:
Zbog neizvršavanja statutarnih obveza iz članka 30. važećeg Statuta opoziva se
predsjednik saveza g. Darko Sakar.
A.D. 3 Izbor novog predsjednika Saveza
- OK "Vihor" predlaže za novog predsjednika Saveza Karla Gobeca čija je kandidatura
poslana u prilogu sa pozivom za izvanrednu Skupštinu.
- Čedomil Gros iznosi prijedlog da se kandidira i g. Željko Oršolić za predsjednika Saveza.
- Željko Oršolić iznosi da prvi puta čuje za ovaj prijedlog te da će proforme radi prihvatiti
kandidaturu kako bi zadovoljio potrebu za demokratskim izborom između dva
predsjednika. Ističe da je njegov rad puno korisniji kao član Izvršnog odbora
Karlo Gobec – obrazlaže svoju kandidaturu, te iznosi da je teška situacija za preuzimanje
funkcije. Očekuje doprinos svih članova Skupštine i doprinos IO-a u radu. Slijedi nam
postupak priznanja Saveza od strane HOO-a, te uređivanje otvorenih pitanja u radu
Saveza sa HPS-om.
Glasovanje za novog predsjednika Saveza
Karlo Gobec je sa šest glasova ZA izabran za novog predsjednika HSOT-a. Glasove ZA
dali su članovi Skupštine Tihomir Salopek, Damir Gobec, Vladimir Tkalec, Ivan ŠeperićGrdiša, Zoran Lazić i Željko Oršolić.
Skupština donosi odluku da prestaje važiti odluka o zastupanju Saveza od strane Darka
Sakara, te da novoizabrani predsjednik Karlo Gobec preuzima zastupanje Saveza.
Darko Duhović ističe da Izborom novog predsjednika Skupština dobiva još jedan glas jer
po Statutu i predsjednik Saveza ima pravo glasa.
A.D. 4 Prihvaćanje novog Statuta Saveza
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Željko Oršolić zaključuje da su na poslovnik o radu Skupštine amandmane podnijeli OK
"Bjelovar", OK "Lokve" i POK "Maksimir"
Darko Duhović iznosi slijed nastajanja novog statuta na kojem su radili uz njega Željko Belaj i
Bojana Nikolić.

Amandmani OK "Bjelovar"
1. Odlomak E. NADZORNI ODBOR SAVEZA zajedno s člancima 55.-58. briše se.
Obrazloženje: Zakon o udrugama ne obvezuje udruge da imaju Nadzorni odbor, a člankom
26. daje mogućnost nadzora svakom članu. Budući da su članovi HSOT-a pravne osobe, a
zakon je iznad statuta, praktičnije je i jeftinije za Savez da se umjesto vlastitog nadzornog tijela
koristi zakonom predviđeni nadzor.
U slučaju usvajanja ovoga amandmana, brisati tekst "Nadzorni odbor" u cijelom tekstu
statuta.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovali OK "Lokve" i
OK "Bjelovar")
2. Odlomak F. SUD ČASTI SAVEZA zajedno s člancima 59.-65. briše se.
Obrazloženje: Zakon o udrugama ne obvezuje udruge da imaju Sud časti, a članak 46.,
alineja 4. prijedloga statuta definira da Pravilnik o stegovnoj odgovornosti donosi Izvršni odbor
pa je logično da se isti brine i za njegovu provedbu, što je praktičnije je i jeftinije za Savez.
U slučaju usvajanja ovoga amandmana, brisati tekst "Sud časti" u cijelom tekstu statuta.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao OK
"Bjelovar")
3. Članak 10. mijenja se i glasi:
Savez zastupaju osobe koje ovlasti Skupština.
U slučaju usvajanja ovoga amandmana, brisati članke 39. i 42. Prijedloga Statuta.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao OK
"Bjelovar")
4. Članak 15. mijenja se i glasi:
Redovni članovi Saveza mogu biti udruge orijentacijskog sporta koje imaju status pravne
osobe.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovalo 5 klubova:
OK "Bjelovar", OK " Lokve", OK "Sljeme", POK "Jelen", POK "Maksimir")
5. Članak 21., stavak 2. briše se.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao
6. Članak 23., stavak 2. mijenja se i glasi:
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Odluku o isključenju donosi Skupština Saveza.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao uz izmjene teksta kako
slijedi:
Odluku o isključenju predlaže sud časti u prvom stupnju, a odluku o isključenju donosi
Skupština Saveza u drugom stupnju
7. Članak 29.t.1. dodaje se nova alineja:
-

Odluku o zastupanju Saveza

Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
8. U članku 46. dodati novu alineju koja glasi:
-

utvrđuje kriterije za učlanjenje podupirajućiih i počasnih članova

Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao
9. U članku 46. brisati alineju koja glasi:
-

daje suglasnost klubovima radi organizacije natjecanja izvan kalendara Saveza

i alineju koja glasi:
- imenuje i opoziva predstavnike Saveza u stručnim i drugim tijelima međunarodnih
organizacija orijentacijskog športa
Obrazloženje: to je već navedeno u alineji koja glasi:
-

imenuje i opoziva predstavnike Saveza u tijela drugih organizacija i udruženja,
članove delegacija ili predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu

Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao
10. Članak 77. mijenja se i glasi:
U slučaju prestanka rada Saveza imovinu Saveza preuzet će osnivači.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao uz izmjene teksta kako
slijedi:
U slučaju prestanka rada Saveza imovinu Saveza preuzet će članice Saveza.
11. Članak 79. briše se.
Obrazloženje: Članovi Saveza već imaju statute usklađene sa zakonom.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovala 4 kluba: OK
"Bjelovar", OK " Lokve", OK "Sljeme", POK "Maksimir")
12. Članak 83. mijenja se i glasi:
Ovaj Statut stupa na snagu temeljem rješenja nadležnog tijela državne uprave.
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao
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13. Izraz "potporni član" zamjenjuje se izrazom "podupirući član".
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao
POK Maksimir predlaže slijedeće amandmane na prijedlog Statuta:
1. u preambuli Statuta navesti slijedeće činjenice:
"Nakon više od 50 godina djelovanja orijentacijskog športa unutar HPS-a, HSOT će
nakon svog formiranja, u međusobnim dogovorima sa HPS-om i sporazumno sa HPS-om
preuzeti nadležnosti nad orijentacijskim športom na području Republike Hrvatske".
Od ove činjenice ne možemo pobjeći, kao i činjenice da ćemo brže osamostaliti
HSOT i biti primljeni u HOO i u IOF ako razdruživanje odradimo dogovorno sa HPS-om.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao: POK
"Maksimir")
2. Članak 10: "Savez zastupaju predsjednik i dopredsjednik Saveza." ...
Smatramo da Savez može i treba zastupati samo predsjednik. Tako predlažemo da
prvi stavak članka 10 glasi: "Savez zastupa predsjednik."
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
3. Članak 68: S obzirom da je uloga tajnika veoma značajna, predlažemo da se zadrži zahtjev
za VSS osobe na mjestu tajnika, a ne kako je predloženo: SSS.
S time da se do izbora tajnika sa VSS kvalifikacijom može kandidirati i osoba sa SSS, ali da se
njegov izbor potvrđuje svake godine od strane IO i da u to vrijeme bude vršitelj dužnosti.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao: POK
"Maksimir")
4. Predlažemo da se u Statut unese članak da "pravo glasa na Skupštini imaju samo po jedan
predstavnik svake udruge člana". Znači: jedan član - jedan glas. Predsjednik i drugi dužnosnici
nemaju pravo glasa na Skupštini.
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
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Amandmani OK "Lokve"
Poglavlje I čl.3
Sjedište je u Delnicama I.G.Kovačića bb
Amandman: Sjedište je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
Poglavlje I čl.5.
Savez može imati svoj pečat
Amandman: Savez ima svoj pečat
Glasovanje: Amandman je jednoglasnom većinom glasova prošao uz izmjene teksta kako
slijedi:
Savez ima svoj pečat, a može imati štambilj i žig
Poglavlje I čl.10.
Savez zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik
Amandman: Savez zastupa Predsjednik a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti Dopredsjednik
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
Poglavlje II čl.12.
Amandman: Dodati:-Usmjeravanje proračunskih sredstava članovima Saveza i briga o
njihovom namjenskom trošenju
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao: POK
"Maksimir" i OK "Lokve")
Poglavlje IV čl. 27.
Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o
udrugama i Zakonom o športu.
Amandman: Tko ne može biti predstavnik u Skupštini tj. član Skupštine niti imati ovlasti u
zastupanju:
1. članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organizacija športskih kladionica, kao i
osobe koje su to bile posljednje tri godine
2. članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organizacija športskih kladionica, kao i
osobe koje su to bile zadnjih tri godine
3. osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u
odgovarajućem športu, a osobito menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih
godinu dana
4. Osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom za kazneno djelo protiv spolne slobode i
spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz
nehaja te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, ne može
sudjelovati u športskim natjecanjima, organizirati i voditi športska natjecanja, obavljati stručne
poslove u športu ni sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili
trgovačkog društva dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.
5. Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći
kazna zatvora od tri godine ili teža kazna udaljit će se od sudjelovanja u športskim
natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u športu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela
upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva, do okončanja postupka.
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Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao: OK "Lokve")
Poglavlje IV Točka C. čl.42.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u svim poslovima koji su propisani ovim Statutom kada
je Predsjednik spriječen, odsutan ili neaktivan u radu
Amandman: Brisati-neaktivan u radu
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
Poglavlje IV točka D čl.46.
-imenuje i razrješava tajnika Saveza
Amandman: Dodat i- imenuje i razrješava tajnika Saveza na osnovi javnog natječaja
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
Poglavlje IV točka E.čl.58.
O svom mišljenju i nalazima Nadzorni izvješćuje Skupštinu,Izvršni odbor i tijelo čiji je rad
nadziran.
Amandman: Dodati-Ako se nepravilnost pravodobno ne otkloni, o tome mora izvijestiti
Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo prosvjete i športa.
Glasovanje: Amandman većinom glasova nije prošao (Za prihvaćanje glasovao: OK "Lokve")
PoglavljeV čl.67.
Savez ima tajnika Saveza kojeg imenuje IO svojom odlukom
Amandman: Dodati- Savez ima tajnika Saveza kojeg imenuje IO svojom odlukom na osnovi
javnog natječaja.
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
PoglavljeV čl.68.
Da posjeduje najmanje SSS i tri godine radnog iskustva
Amandman: Da posjeduje najmanje VŠS ili VSS i tri godine radnog iskustva
Dodati-Da isti nije počinio kazneno djelo niti se protiv njega vodi kazneni postupak.
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
PoglavljeV čl.69.
Amandman:Dodati -Kada tajnik ustanovi da je opći ili pojedinačni propis donesen u Savezu u
suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom ili ostalim općim propisima, mora na to upozoriti tijelo
koje je takav propis donijelo.Ako tijelo koje je donijelo propis i nakon upozorenja ostane pri
svome, tajnik o tome mora izvijestiti Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo prosvjete i športa,
koje nadzire zakonitost rada Saveza.
Glasovanje: Predlagatelj povlači amandman
Statut je jednoglasno usvojen.
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A.D. 5 Pozdravni govor
G. Ivica Briški, dogradonačelnik grada Delnica pozdravio je Skupštinu i čestitao na uspješno
odrađenoj Sjednici koja je protekla u ugodnoj atmosferi po svim načelima demokratskog
odlučivanja. Ujedno pozdravlja i u ime cjelokupnog Gradskog poglavarstva.
Skupština je završila sa radom u 14.20 sati.
U Delnicama, 03.02.2007. godine.
Zapisnik vodio

Ovjerovitelji zapisnika:
Ivica Urbanc

Damir Gobec

Radovan Čepelak
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