HRVATSKI TRIATLON SAVEZ
CROATIAN TRIATHLON FEDERATION

Petrčane, 5.6.2016
Zapisnik
sastanka Skupštnara održanog 5.6.2016. godine u Petrčanima
Prisutni: Dorijan Pavliša (predsjednik, ZTS), Željko Bijuk (dopredsjednik, Pula),
Zlatko Parać (X Podstrana), Vladimir Žic (Swibir), Ivan Ivezić (Zrinski), Mario Kasović i
Goran Đurić (Maksimir), Mladen Luković (Split), Milan Mandić (Zadar) i Nataša
Preis-Bedenik (GT).
Na poziv predstavnicima klubova na Skupštinu odazvao se manji broj klubova te je
konstatirano da nema potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine. Potaknuti situacijom
koja se ponavlja na posljednjih nekoliko sjednica najvišeg tijela Hrvatskog triatlon
Saveza, predstavnici klubova su održali sastanak na kojem se raspravljalo o pitanjima
ustroja Saveza te donijeli sljedeće zaključke:
1. Ukupan broj klubova HTS-a iznosi 30, od kojeg su dva lokalna triatlonska saveza
(ZTS, TSIŽ). Od preostalih 28 klubova, 4 imaju status pridruženog člana I jedan je
klub u mirovanju. Pravo glasa
(prema ostvarenim parametrima u 2015.) u 2016.
imaju ukupno 23 kluba, od kojih, prema trenutnom Statutu, pravo na 2 glasa ima 12
klubova. Prema tome, broj ukupnih glasova na Skupštini je 24 (12x2 glasa) + 11 (x1
glas) + 2 (savezi), odnosno ukupno 37. Za kvorum je potrebno 19 glasova.
Zbog neaktivnog pristupa pojedinih klubova donošenje odluka važnih za
funkcioniranje Saveza prema novom Zakonu o udrugama je otežano. Od 11 klubova
s 1 glasom ukupno 3 kluba u 2015. godini nisu imali niti jednog licenciranog
sportaša, niti su sudjelovali u radu Skupštine ili bilo kojeg tijela Saveza u proteklih
nekoliko godina. U pojedinim klubovima s više licenciranih sportaša primjećena je
opća nezainteresiranost za rad Saveza i njegovih tijela, nesudjelovanje na
Skupštinama, kao i na
natjecanjima državnih prvenstava, čime se smanjuje
broj natjecatelja u pojedinim kategorijama, iako sportaša ima.
Svi navedeni parametri izravno ili neizravno utječu na sustav natjecanja,
organizaciju i provedbu, baze rezultata, prava pojedinih sportaša na kategorizacije
koje klubovima i pojedincima donose dobrobit u lokalnim zajednicama te na druge
faktore, kao i na opću sliku triatlonskog sporta u Hrvatskoj.
2. Ured HTS-a će u suradnji s UO-om do kraja godine osmisliti prijedlog promjena
Statuta s osobitim naglaskom na promjenu sistema dodijeljivanja glasova klubovima
te otvorenim opcijama delegiranja glasova i ostalih propisa unutar zakonskog okvira

HRVATSKI TRIATLON SAVEZ – HTS
Ured/Office: Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb
E-Mail: hts.triatlon@gmail.com
Kontakt/Contact: 00385916469487

HRVATSKI TRIATLON SAVEZ
CROATIAN TRIATHLON FEDERATION

kojima bi se omogućilo brže i efikasnije donošenje odluka uz prisustvo manjeg
broja predstavnika klubova koji su željni i voljni aktivno sudjelovati u radu Saveza.
Nakon toga, prijedlog novog Statuta bit će poslan na Skupštinu. Ukoliko se na
nanovo sazvanoj Skupštini ne pojavi potrebna većina za donošenje odluka,
predloženo je se da se promjena Statuta i potrebne odluke izglasaju telefonski i
putem pošte odnosno putem službenog e-maila klubova kako se ne bi dogodio
zastoj u radu Saveza.
3. S obzirom na promjene financija, a s time i plana natjecanja Reprezentaije s
kojima je usklađivan Kalendar natjecanja, inicirana je promjena Kalendara
natjecanja te će prijedlozi izmjena biti poslani na UO koji će donijeti odluku.
4. Na zahtjeve za promjenom sistema utrka Kupa Hrvatske Predsjednik je uputio
otvoreni poziv prisutnima ako se netko želi baviti osmišljavanjem i unapređenjem
sistema triatlonskog, multisport ili bilo kojeg Kupa. Među prisutnima nitko nije bio
zainteresiran.
5. Sastanak je zaključen uz izražavanje nade da će nova Skupština imati potreban
kvorum za donošenje odluka.

U Petrčanima, 5.6.2016

Dorijan Pavliša
Predsjednik Hrvatskog triatlon saveza
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