
 

 

 

   
Zapisnik sa  2. sjednice Izvršnog odbora koja je  održana u  utorak 11  prosinca 2009  u   
prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora-soba 48 , Trg  K. Čosića 11,    od  17,00  sati  
 

Prisutni članovi I.O.HMS-a :  Kvesić, Grah, Kovačić, Prišćan, Brežan, Munivrana,  
                                                    Gačeša 
                                                
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Petričić, Bičanić, Ljutić, Jurčević 
  
 

Ostali prisutni  :    Marolt gl.tajnik , Matišić član  N.O.   
 

  

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 
2. Zapisnik sa 1. sjednice I.O.HMS-a 
3. Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice -Marolt 
4. Izvješće o stanju žiro računa – Marolt 
5. Godišnja članarina klubova – Marolt 
6. Financijski plan 2010 HOO/HMS  - Kvesić 
7. Izvješće sa  Kongresa FIE  Palermo 2009 - Marolt 
8. Dogovor o organizaciji  SVPP  Poreč 2010 – Kvesić, Marolt 
9. Nagrade i priznanja  - Jambrošić 

10. Program rada Povjerenika izbornika do izbora novog/ih 
11. Ostalo 

 

 

 

Zapisnik: 
 

Predsjednik HMS-a g. Kvesić utvrdio je da sjednici prisustvuje 7 od 11 članova te da Izvršni 
odbor može punopravno  odlučivati. 
 

ad 1.    Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
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ad 2.    Zapisnik sa 01. sjednice prihvaćen je jednoglasno. 
 

ad 3.    Izvješće prihvaćeno jednoglasno. 
 

ad 4.    Prihvaćeno i odobrene sve provedene financijske transakcije u razdoblju od 16.09.2009  

          do  24.11.2009. jednoglasno . 
 

ad 5.    Tajnik je izvijestio članove I.O.HMS-a da su uplatom godišnje članarine MK ZŠM  

          uplaćena sva potraživanja HMS-a od klubova. 
 

ad 6.    Predsjednik g. Kvesić je izvjestio da su na dogovoru sa direktorom i djelatnicima Ureda za 
programe nacionalnih sportskih saveza  bili su predsjednik g.Kvesić, član I.O. 
g.Munivrana i glavni tajnik Marolt. Nakon što je direktor  g.Čurković obrazložio poziciju 
HOO-a obzirom na  aktualnu financijsku situaciju i predstavio nam prijedlog financijskog 
plana za HMS, g.Kvesić ,g.Munivrana  i gl.tajnik Marolt obrazložili su stajališta HMS-a i 
programe za koje smatraju da ih treba financijski pratiti i akcije za koje se očekuje 
logistička potpora od HOO-a. 

          Danas je pred Vama konačni prijedlog kojeg trebamo usvojiti kako bi ga  u sklopu 
ukupnog financijskog plana HOO-a  usvojilo  Vijeće i Skupština HOO-a  te on postao 
provedbeni. 

          Financijski plan HOO-a za HMS je usvojen jednoglasno. 
 

ad 7.    Izvješće je članovima dostavljeno u  materijalima i prihvaćeno je jednoglasno. 
 

ad 8.  Predsjednik Kvesić izvijestio je članove da su sa Plavom lagunom d.d. i turističkom 
agencijom FA – tours iz Poreča potpisani 29.11.2009. godine u Poreču Ugovori  kojima je 
započela provedba organizacije Svjetskog pojedinačnog veteranskog prvenstva 2010. 

          Ugovori su potpisani u skladu sa na 1.sjednici predstavljenim i usvojenim troškovnikom. 
          Za  slijedeću sjednicu (predviđena za drugu polovicu siječnja) glavni tajnik Marolt treba 

prirediti organizacijsku shemu i prijedlog ostalih  aktivnosti. 
         g.Munivrana  predlaže da se na slijedećoj  sjednici tematski raspravi o materijalu Hrvatska 

reprezentacija-projekt rukovođenja/programi (pripremio g. Kovačić) i njegovoj  
povezanosti sa organizacijom i financijskim rezultatima  SPV Poreč 2010. što je 
jednoglasno podržano. 

 

ad 9.  Predsjednik g. Kvesić izrazio je žaljenje zbog nedolaska g. Jambrošića  te nemamo 
informaciju o djelovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja. g.Kvesić je za nagradu za 
životno djelo M.Neralić 2010 predložio g. Bogumila Jambrošića obrazloživši to njegovom 
stalnom aktivnom prisutnošću u mačevalačkim događanjima, radu na prevođenju 
,dosadašnjem dužnosničkom djelovanju u HAMK Mladost i savezima i sportskim 
rezultatima u proteklom razdoblju. 

          Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 

ad 10.  Nakon konstruktivne rasprave i činjenice da su se pojavila dva materijala g.Kovačića i 
g.Lušića glavni tajnik obrazložio je to na slijedeći način: 

             Budući da materijal g. Kovačića predviđen za sjednicu do pisanja poziva i određivanja 
prijedloga Dnevnog reda nije bio dostavljen u HMS nego donesen na sjednicu i članovima 
poslan e-poštom, na Dnevni red sjednice predsjednik g. Kvesić stavio je ovu točku  i 
zatražio od g.Lušića koji je zaposlenik HMS-a i vd. izbornika da dostavi prijedlog koji 
zbog putovanja nije priredio za prošlu sjednicu,jer g.Lušić mora raditi po programu. 
G.Lušić je dostavio   Program rada sa kategorijama juniora/ki i kadeta/kinja,te su se tako 
pod ovom točkom našla dva međusobno različita prijedloga.   Prijedlog  g. Lušića je 
kasnio, a prijedlog g. Kovačića je zbog obimnosti dugo rađen i predan  članovima  na 
samoj sjednici kao materijal za  slijedeću sjednicu. 
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             Gospođa Grah potaknula je rješavanje pitanja Izbornika budući da sadašnje stanje u 
reprezentacijama ne zadovoljava i izrazila je zbog dosadašnjih propusta g.Lušića 
primjedbu na njegov rad. 

             U raspravi je istaknuto slijedeće: 

             Materijal g. Kovačića predstavlja kvalitetnu i iscrpnu analizu stanja, baziranu na statistici 
koja je u materijalu obimna i očekivan prijedlog modela rada sa reprezentacijama(„Projekt 
organiziranja i rukovođenja reprezentacijom“ sa 1.sjednice) koji je za članove I.O.HMS-a 
prihvatljiv, ali konačna potvrda i prihvaćanje projekta treba  uslijediti na slijedećoj sjednici 
budući da članovi I.O.HMS-a nisu imali vremena proučiti materijal istaknuli su g.Kvesić i  
g.Munivrana. 

             Letimičan pregled ponukao je g. Brežana da konstatira kako je trenutačna situacija u 
mačevanju prikazana vrlo grubim i neprimjerenim riječima što je g. Kovačić  obrazložio 
internim materijalom i potrebom izazivanja pozitivnog šoka te se svima koje je odabirom 
„jakih“ riječi u tekstu eventualno uvrijedio ispričao. 

             G. Munivrana zamolio je g. Kovačića da članovima dostavi primjerenijim rječnikom pisan 
sporni tekst  kako bi ovaj kvalitetni  materijal mogli koristiti javno i predložio da se u cilju 
prikupljanja sredstava angažira marketinška agencija, ali nakon što uspijemo napraviti 
„mačevalački proizvod“, pa makar agenciji odobrili 50-60% provizije budući da je i to više 
nego ništa što imamo sada. 

             Zaključeno je da komisija – Kovačić, Kvesić i Marolt prouči materijal i za članove 
I.O.HMS-a priredi prijedlog njegove provedbe, naročito u djelu Stručni tim reprezentacije 
i raspodjela poslova i zaduženja 
G. Gaćeša je zamolio da se pri izradi ovog materijala uzmu u obzir i veterani obzirom da 
će za slijedeću godinu već trebati  državna reprezentacija za veteransko prvenstvo Evrope 
u Skopju. 

Također smo organizatori Svjetskog individualnog veteranskog prvenstva sa velikim 
očekivanjem u financijskom smislu, a i najavljena je organizacija Evropskog ekipnog  
veteranskog prvenstva u   2011. Ipak bi to bio znak i okvir u kojem bi se potaklo 
nastupanje veterana i formalno  bi se iskazala želja za razvojem veteranskog natjecanja. I 
veteranima trebaju pripreme za Svjetska i Evropska prvenstva  na pr.  

Za sada se broj aktivnih veterana kreće od jedan do četiri a samo jedan nastupa na  
internacionalnim turnirima uključujući Evropsko i Svjetsko prvenstvo u floretu i maču. 

  
 

            Sjednica je završila u 18,30 sat 
 

 
 
          Zapisničar                                                                                                       Predsjednik HMS-a 
 

 
 

       
Reno Marolt                                                                                                   Željko Kvesić prof. 

 
           
 


