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Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje 

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
sa radnog sastanka članova Skupštine  

 

Mjesto održavanja:  Zagreb, Ribnjak 2  

 

Datum održavanja: 04. svibnja 2007. godine 

 

Vrijeme održavanja: 19.00 sati 

 

Prisutni članovi Skupštine: 

1. Orijentacijski klub "Međimurje" Selnica – Vladimir Tkalec,  

2. Orijentacijski klub "Vihor" Zagreb - Damir Gobec,  

3. Orijentacijski klub "Ris" Delnice - Tihomir Salopek, 

4. Planinarsko orijentacijski klub "Torpedo" Rijeka – Zoran Lazić, 

5. Orijentacijski klub "Lokve" Lokve - Andrija Tusić, 

6. Planinarsko orijentacijski klub "Maksimir" Zagreb – Milivoj Uroić, 

7. Planinarsko orijentacijski klub "Sljeme" Zagreb – Čedomil Gros, 

8. Predsjednik HSOT-a - Karlo Gobec.  

 

Uz članove Skupštine radnom sastanku prisustvovali su: Ivica Urbanc – dopredsjednik HSOT, 

Alen Tadijanić – v.d. tajnik HSOT, Darko Duhović – član IO, Branka Fabek i Franjo Budi – OK 

„Japetić“, Rozmari Tusić – OK „Lokve“, Andrej Barić – OK „Ris“ Delnice i Zdenko Holenko – UDU 

Delnice. 

 

Radini sastanak otvorio je predsjednik Karlo Gobec koji je pozdravio sve prisutne, te daljnje 

vođenje sastanka prepustio dopredsjedniku Saveza koji je zadužen za koordinaciju ispred 

Izvršnog odbora sa Uredom državne uprave u Delnicama. 

 

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 se odlučilo da se i prije nego što to zatraži Ured državne uprave, sazove radni 
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sastanak članova Skupštine i na njemu izvrši dopuna i usklađivanje pojedinih odredbi novog 

Statuta Saveza sa Zakonom o udrugama.   

 

Konstatirano je da radnom sastanku prisustvuje 8 od 10 članova Skupštine, te da sastanak 

ima kvorum potreban za takvu aktivnost. 

 

Svoje su prijedloge u pismenom obliku dostavili POK „Maksimir“ iz Zagreba i OK „Bjelovar“ iz 

Bjelovara. 

 

Predložena je jedina točka dnevnog reda: 

1. Usklađivanja pojedinih odredbi Statuta sa Zakonom o udrugama 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Predloženo je da se u slučaju dva ili više prijedloga u Statut uvrsti onaj prijedlog koji kroz 

postupak glasanja dobije veći broj glasova. 

 

Procedura glasanja je jednoglasno prihvaćena.  

 

1. Usklađivanja pojedinih odredbi Statuta 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda je vođena konstruktivna diskusija o pojedinim odredbama 

Statuta te se je nakon usklađivanja svih odredbi  Statuta pristupilo glasanju. 

 

Statut je jednoglasno prihvaćen. 

 

Radni sastanak je završilo sa radom u 21,30 sati. 

 

U Zagrebu, 04.05.2007. godine. 

 

Zapisnik vodio 

 

v.d. tajnik 

Alen Tadijanić 
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predsjednik 

Karlo Gobec 

 


