Z A P I S N I K
Redovne godišnje skupštine Hrvatskog mačevalačkog saveza
održane 11 svibnja 2008. godine
Dvorana Osnovne škole Markuševac
Početak: 13:00 sati
Prisutni opunomoćeni predstavnici klubova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HAMK «MLADOST», Zagreb: Irena Šuljić,Jurica Šimunković
MK «LOKOMOTIVA», Zagreb: Ivica Vuković, Ante Samohod
MK «RAPIR», Zagreb: Željko Kvesić,Anonio Prišćan
MK «VMD», Zagreb: Bruno Ježek,Ranka Vukšić
MK «ZŠM», Zagreb: , Sanjin Kovačić,Siniša Stein
MK «SPLIT», Split:Rino Petričić, Stipe Mađor Božinović
MK «BAN», Split: Ante Poljak , Miro Lušić
MK «GALEB», Rogoznica: -.MK «KARLOVAC», Karlovac: -.MSZ : Denis Bičanić

Dnevni red:

1 . Otvaranje i konstituiranje Skupštine
•
•
•
•

Prijedlog članova Radnog Predsjedništva
Prijedlog članova Komisije za verifikaciju
Prijedlog zapisničara
Prijedlog 2 ovjerovitelja zapisnika

2 . Verifikacija
• Predstavnika na Skupštini
3 . Glasovanje o :

• Prijedlozima iz točke 1
• Dnevnom redu
• Zapisniku sa Redovne skupštine 2007
4 . Izvješća
1

• Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu (
2007 )
• Tajnika o poslovanju HMS-a i završnom računu HMSa za 2007 godinu
• Nadzornog odbora
5 . Rasprava i glasovanje o izvješćima
6 . Prijedlog Programa rada za 2008 godinu
7 . Prijedlog Financijskog plana za 2008 godinu
8 . Rasprava i glasovanje o Programu rada i Financijskom planu za 2008 g.
9. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ( usklađivanje sa Zakonom o športu)
• završna rasprava
• usvajanje
10 . Ostalo

Zapisnik :
Ad.1.
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni kako slijedi :
članovi Radnog Predsjedništva : Predsjednik Željko Kvesić
Član Rino Petričić
Član Sanjin Kovačić
članovi Komisije za verifikaciju : Predsjednik Antonio Prišćan
Član Ivica Vuković
Član Ante Poljak
zapisničar
Reno Marolt
2 ovjerovitelja zapisnika

Denis Bičanić
Miro Lušić

Ad. 2.
Od 18 mogućih delegata Skupštini prisustvuje 15, pa Skupština može pravovaljano donositi
sve odluke.
Ad. 3.
Izvještaj verifikacijske komisije, Zapisnik Skupštine iz 2007. i Dnevni red usvojeni su s
15 glasova «za»
Ad.4.
Predočena su izvješća

:

Izvješće Predsjednika: pismeno – privitak zapisniku
Izvješće Tajnika: pismeno– privitak zapisniku
Izvješće Nadzornog odbora: pismeno– privitak zapisniku
Ad.5.
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U raspravu o izvješćima uključili su se:
Predsjednik g-Kvesić – rezimirao je izvješće sa naglaskom na :
Organizacija mačevanja u Splitu razvija se vrlo dobro i pozitivni pomaci su napredniji
od Zagreba
Osnivanjem tvrtke za zastupanje mađarskog proizvođača opreme riješeno je pitanje
regularne nabavke opreme
Ostalo je otvoreno pitanje krupne opreme
Potrebno je organizirati aktivno praćenje stanja krupne opreme
Izborna skupština 2009 biti će održana u Splitu
Na jesen 2008 treba biti spreman za organizaciju školovanja trenera pri Hrvatskoj
olimpijskoj akademiji
Predlažem da Hrvatski mačevalački savez na Izbornoj skupštini HOO podrži
sadašnje dužnosnike na čelu sa g. Matešom i dopredsjednikom g. Munivranom
HMS je financijski pratio sudjelovanje na sudačkim ispitima
Ostvarena je dobra suradnja sa Fondacijom „ Za budućnost mačevanja „
Predsjednik Nadzornog odbora g. Rakamarić pročitao je izvješće Nadzornog odbora
za 2007 godinu.
Tajnik g. Marolt obrazložio je Izvješće o radu Saveza i financijsko izvješće za 2007
godinu.

Predsjednik g. Kvesić daje nakon rasprave izvješća na glasovanje:
Izvješće predsjednika – 13 «za» , 2 suzdržana
Izvješće tajnika – 15 «za»
Izvješće Nadzornog odbora – 15 «za»

Predsjednik Radnog predsjedništva utvrđuje da su izvještaji prihvaćeni.
Ad.6. Predsjednik g. Kvesić obrazložio je predstavnicima da plan 2005 – 2009 provodi u
svim segmentima te da je za 2009 preostalo završiti ciklus slijedećim poslovima:
Uvođenje godišnjih nagrada ( najbolji natjecatelj,za životno djelo )
Smanjiti broj Izbornika sa dosadašnjih 4 na 2.
Nastojati aktivirati klubove u Karlovcu,Varaždinu i Rogoznici
Pomoći našim zainteresiranim sportašima da polože međunarodne sudačke licence
Pojačati suradnju sa Fondacijom „ Za budućnost mačevanja “
g. Šimunković : Varaždin mi je dao obećanje da plaćaju put i spremni su honorirati
trenera, spreman sam poraditi na tome
g. Kovačić :

Problem disperzije mačevanja po R. Hrvatskoj je kronični problem i trebalo
bi iznaći načina da skromnim „stipendiranjem“ na Kineziološkom
fakultetu pokušamo pridobiti buduće prof. tjelesnog odgoja iz raznih
gradova gdje želimo potaknuti razvoj mačevanja, ali u tim mjestima bi ih
trebalo čekati radno mjesto što je najveći problem

g. Petričić : Po završetku financiranja akcija koje je IZVRŠNI ODBOR odredio za 2008
godinu ostatak sredstava potrebno je u suglasju sva četiri izbornika
transparentno podijeliti na jednake dijelove
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Ad.7. Tajnik g. Marolt obrazložio je financijski plan za 2008 godinu
Ad.8 Predsjednik radnog predsjedništva utvrđuje da su Program rada i Financijski plan
za 2008. usvojeni su sa 14 glasova za i 1 suzdržanim
Ad.9. Predsjednik g. Kvesić obrazložio je prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMS-a uz
napomenu da je pred delegatima primjerak koji je prihvatio Izvršni odbor nakon
regularne rasprave te na njega svoju suglasnost dao i HOO.
Svi klubovi su E-poštom na vrijeme dobili prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMS-a
te imali vremena za proučiti prijedlog . Ukoliko ima primjedaba ili dopuna otvara
raspravu.
Budući da nije bilo prijavljenih za raspravu predsjedavajući ja zatvorio raspravu i
stavio prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMS-a na glasovanje.
Predsjednik radnog predsjedništva utvrđuje da je prijedlog izmjena i dopuna
Statuta HMS-a prihvaćen jednoglasno.
Ad.10. Nije bilo predloženih tema pod ovom točkom

Skupština je završila sa radom u 14,00 sati.

Zapisnik sastavio:

Ovjerovitelji:

Reno Marolt ______________

Denis Bičanić _________________
Miro Lušić _________________
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