ZAPISNIK
SA 1. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
SAMOBORSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA 2016.
1. redovna sjednica Skupštine Samoborskog športskog saveza održana je 15. travnja 2016.
godine u 19,00 sati, u prostorijama predvorja Sportske dvorane Samobor, Andrije Hebranga 26a.
Sjednici su bili nazočni predstavnici Skupštine SŠS-a:
R.B.

ČLANICA SKUPŠTINE

PREDSTAVNIK

1.

Atletski klub Samobor 2007.

Gordana Kosmat

2.

Društvo za športsku rekreaciju Samobor

Ivica Bezjak

3.

Gimnastički klub Samobor

Martina Bublić

4.

Judo klub Profectus Samobor

Damir Frlić

5.

Karate klub Bregana

Goran Romić

6.

Karate klub Samobor

Davor Cipek
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Karate klub Mladost

Liljana Šurbek Bošnjak

8.

Košarkaški klub Samobor

Miro Kelečić

9.

Motocross klub Marović

Dragutin Marović

10.

Nogometni klub Bregana

Renato Tančak

11.

Nogometni klub Galgovo

Damir Žitković

12.

Nogometni klub Samobor

Krešimir Jelić

13.

Nogometni klub Samoborski Otok

Zdravko Šprajc

14.

Nogometni klub Rakov Potok

Krunoslav Grubiša

15.

Nogometni klub Zrinski

Mladen Vlahović

16.

Odbojkaški klub Samobor

Domagoj Krnić

17.

Orijentacijski klub Japetić

Franjo Budi

18.

Rukometni klub Mladost 09

Andreja Ternjej

19.

STKI „Samobor i Sv. Nedjelja“

Viktor Jozić

20.

Streličarski klub Samobor

Lana Koller Fundelić

21.

Stolnoteniski klub Samobor

Krunoslav Znika

22.

Šahovski klub Samobor

Žarko Adamek

ZAMJENSKI

Krešo Cindrić

Matija Razum

Zlatko Pentek

Vlatko Bublić

23.

Školski športski savez Samobora i SN

Saša Kolman

24.

Športski auto klub Samobor

Antun Laušin

25.

Športski plesni klub Samobor

Anita Matijaščić

26.

Športsko ribolovno društvo Samobor

Dražen Martić

27.

Taekwondo klub Samobor

Boris Makarun

28.

Teniski klub Samobor 1890

Vlado Bašić

29.

Ustanova Sportski objekti Samobor

Vladimir Čerkez

30.

Ženski rukometni klub Samobor

Hrvoje Frankić

Patricija Keserić

Ostali nazočni:
1.
2.
3.
4.

Grad Samobor – Upravni odjel za društvene djelatnosti
Radio Samobor
Naš Samobor
Tajnica Samoborskog športskog saveza

Juro Horvat
Edi Kirshenheuter
Milivoj Marton
Marijana Radek

U radno predsjedništvo po prijedlogu Mire Kelečića jednoglasno su izabrani Davor Cipek i
Dragutin Marović. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Miro Kelečić.
Zapisnik na sjednici vodila je Marijana Radek.
Nakon pozdrava članovima Skupštine nazočnima na 1. redovnoj sjednici Skupštine,
predsjednik Miro Kelečić predložio je predstavnicima u Skupštini izbor Komisije za verifikaciju
mandata.
Javnim glasovanjem jednoglasno je usvojena odluka o izboru Komisije za verifikaciju mandata u
sastavu:
1. Hrvoje Frankić – (ŽRK Samobor - predsjednik)
2. Damir Žitković – (Nogometni klub Galgovo)
3. Martina Bublić – (Gimnastički klub Samobor)
Članovi Skupštine javnim su glasovanjem, jednoglasno za ovjerovitelje zapisnika ove 1. redovne
Skupštine Samoborskog športskog saveza izabrali: Vladimir Čerkez (Ustanova SOS) i Mladen
Vlahović (NK Zrinski Farkaševac).
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Nakon stanke, u kojoj su članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili uvid u evidencijske
listiće nazočnih i drugu priloženu potrebnu dokumentaciju, podnijeli su izvješće Skupštini, te
konstatirali da od ukupno 37 članova Skupštine Samoborskog športskog saveza, predstavnike
na 1. redovnoj sjednici Skupštine imaju 30 članova Samoborskog športskog saveza.
Zamjenske predstavnike za 1. redovnu sjednicu Skupštine odredile su sljedeće članice
Samoborskog športskog saveza:
- Umjesto Franje Budi predstavnik Orijentacijsko kluba Japetić je Matija Razum
- Umjesto Krunoslava Budiše predstavnik NK Rakov Potok je Krešo Cindrić
- Umjesto Lane Koller Fundelić predstavnik SK Samobor je Zlatko Pentek
- Umjesto Anite Matijaščić predstavnik ŠPK Samobor je Patricija Keserić
- Umjesto Žarka Adameka predstavnik Šahovskog kluba Samobor je Vlatko Bublić
Članovi Skupštine javnim su glasovanjem donijeli jednoglasnu odluku kojom prihvaćaju
navedene zamjenske predstavnike članova Skupštine na 1. redovnoj sjednici Skupštine
Samoborskog športskog saveza u 2016.
Ukupno su 30 glasa od mogućih 37 glasova.

Slijedom navedenog konstatira se da na 1. redovnoj sjednici Skupštine SŠS-a u 2016.
prisustvuje dovoljan broj članova s pravom glasa za donošenje pravovaljanih odluka.
Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je većina glasova nazočnih predstavnika članova
Skupštine SŠS-a, što znači 16 glasova od ukupno nazočnih 30 glasova.
Članovi Skupštine SŠS-a javnim su glasovanjem, jednoglasno, prihvatili izvješće Komisije za
verifikaciju mandata koji je podnio gosp. Hrvoje Frankić
Nakon izvješća Komisije za verifikaciju mandata, predsjednik Miro Kelečić predložio je članovima
Skupštine SŠS-a dnevni red sjednice kako je predloženo u pozivu za sjednicu.
D N E V N I R E D:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
 Radnog predsjedništva
 Verifikacijske komisije
 Zapisničara
 Dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Komisije za verifikaciju mandata

3

3. Verifikacija zapisnika s 2. redovne sjednice Skupštine Samoborskog športskog saveza
održane 18. prosinca 2015. godine.
4. Izvješća o radu Samoborskog športskog saveza u 2015. godini
 Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje javnih
potreba u športu grada Samobora s naslova SŠS-a za 2015. godinu
 Izvješće Nadzornog odbora
5. Pitanja, prijedlozi i ostale informacije.
Članovi Skupštine SŠS-a za rad na 1. redovnoj sjednici Skupštine u 2016. jednoglasno su javnim
glasovanjem prihvatili dnevni red kako je predloženo u pozivu.
Točke 1. i 2. iz predloženog dnevnog reda u pozivu, 1. redovne sjednice Skupštine Samoborskog
športskog saveza u 2016. već su prema unaprijed navedenom odrađene, te dalje slijedi tijek
sjednice.
Ad 3.
Predsjednik gosp. Miro Kelečić je naveo da pod točkom 3. dnevnog reda potrebno je verificirati
zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine Samoborskog športskog saveza održane 18. prosinca
2015. godine.
Predsjednik Kelečić je naveo da je potrebno ispraviti u točki 6. Zapisnika grešku unutar kojeg je
umjesto Naziva BBK Krpelj navedeni naziv Kluba cestovnog i planinskog trčanja. Predlaže da se
ispravka unese u zapisnik i daje isto na glasanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su, javnim glasovanjem, donijeli odluku o verifikaciji zapisnika sa
sjednice Skupštine Samoborskog športskog saveza održane 18. prosinca 2015. godine prema
tekstu priloženom u materijalima za 1. redovnu sjednicu Skupštine Samoborskog športskog
saveza u 2016. godini uz navedenu izmjenu i ispravku.

Ad 4.
Predsjednik Miro Kelečić je naveo kako je izvješće o izvršenju športskog programa i plana
sredstava za sufinanciranje javnih potreba u športu grada Samobora s naslova SŠS-a za 2015.
godinu dano je u pisanom obliku svim članovima Skupštine SŠS-a.
Najvažnije je istaći da Samoborski športski savez objedinjuje organizirani sustav 67 športskih
udruga kroz 39 sportova. Realizirana su sva sredstva za programe javnih potreba sporta Grada
Samobora za 2015. godinu bez poteškoća i zakašnjenja. Predsjednik SŠS-a Miro Kelečić zahvalio
je Gradonačelniku i Gradskom vijeću što pridaju veliku pozornost sportu te naveo kvalitetnu
suradnju sa svim ustanovama i institucijama, a posebno sa Ustanovom SOS.
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U opsežnom izvješću predsjednik Saveza Miro Kelečić je izdvojio najbitnije. Istaknuo je da je
ulaganje u razvoj mladih sportaša i unapređenje dosegnute sportske kvalitete u pogledu uvjeta
za odvijanje sportskih aktivnosti i postizanje sportskih rezultata osnovna orijentacija
Samoborskog sportskog saveza. Posebno je naglasio da je protekla godina zbog uvođenja novog
Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija bila u znaku
dodatne edukacije za sve sportske dužnosnike.
Predsjednik je naveo da je SŠS se uključio– u natječaje Hrvatskog olimpijskog odbora “Aktivne
zajednice” i “Od škole do olimpijade” te na natječaju “Aktivne zajednice” SŠS dobio 70 tisuća
kuna za nabavu vanjskih sprava za vježbanje u novom Fitness parku Samobor koji je prošle
jeseni u potpunosti opremljen. U financiranje projekta uključili su se i drugi, ponajprije Grad
Samobor s 230 tisuća kuna, Ustanova Sportski objekti Samobor sa 110 tisuća kuna, sam Savez s
40 tisuća kuna, županijski sportski savez s 10 tisuća kuna i Komunalac Samobor s 20 tisuća kuna.
Potom je predsjednik govorio o zdravstvenim pregledima sportaša koji su provedeni dvaput u
protekloj godini, pokroviteljskom praćenju i suorganizaciji mnogih manifestacija, najvažnijim
rezultatima samoborskog sporta u 2015. godini, učeničkom sportu, poticanju sportske rekreacije
i sportskoj suradnji na međunarodnoj razini, posebice sa susjednim Brežicama.
Tajnica Samoborskog sportskog saveza Marijana Radek skupštinarima je najavila nekoliko
sportskih aktivnosti koje su pred vratima. Tajnica je navela ponajprije obnovu atraktivne Noćne
trke grada Samobora, koja se 25. svibnja ponovno vraća na gradske ulice i koju će otvoriti njezin
osnivač prije 55 godina, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Josip Leopold.
Radek je izjavila da će 18. svibnja bit održan još jedan Festival dječjih vrtića na kojemu će po prvi
put sudjelovati djeca iz svih samoborskih vrtića. Tu su i skorašnji “Sajam mogućnosti”, koji bi
trebao biti održan 19. svibnja, a na kojemu i samoborski sportski klubovi prezentiraju svoju
ponudu. Prva na redu priredba je “Odaberi sport”, koja će se održati 25. travnja u sportskoj
dvorani škole Bogumila Tonija i na kojoj će se učenicima nižih razreda osnovnih škola prikazati
prednosti bavljenja sportom.
Nakon podrobnog iznošenja programskog izvješća slijedilo je izvješće Nadzornog odbora kojeg je
iznijela gđa. Patricija Keserić jer članovi Nadzornog odbora SŠS nisu nazočili sjednici iz
opravdanih razloga.
Nakon izvješća predsjednik otvara raspravu.
Za riječ se javio gosp. Frlić koji je rekao da smatra izvještaj o programu rada manjkav jer u istom
nisu istaknuti svi zapaženi rezultati koje su sportaši ostvarili i da bi trebali biti detaljnije izneseni i
prezentirani te istaknuti u programskom izvješću.
Po završetku rasprave Predsjednik stavlja na glasanje usvajanje Programskog izvješća,
financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora SŠS za 2015 godinu.
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Sva izvješća su usvojena sa 29 glasova za i 1 suzdržan glas (Damir Frlić)
Ad. 5.
Pod točkom 5. dnevog reda predsjednik daje riječ za prijedloge članovima Skupštine.
Ispred Grada Samobora nazočne je pozdravio gosp. Juro Horvat, pročelnik odjela za društvene
djelatnosti, te je okupljenima ponovo potvrdio informaciju kako je proračun za sport u gradu za
2016. godinu iznosi 7.000.000,00 kn. što potvrđuje nastavak višegodišnje gradske potpore
samoborskom sportu i svim sportašima Gosp. Horvat je pohvalio dobru suradnju Saveza s
Gradom I naglasio je kako Savez ima potpuno autonomiju u donošenjusvih odluka u razvoju I
unapređenju sporta Samobora.
Gosp. Horvat je staknuo da bi za mjesec do dva i nova sportska dvorana u gradu, pri Osnovnoj
školi Samobor, trebala biti završena i opremljena za novu školsku godinu, da se priprema
uređenje svlačionica i sanitarnog čvora na sportskom stadionu u nekadašnjoj vojarni te da se
radi na legalizaciji sportskih igrališta u Langovoj ulici što bi trebalo biti završeno kroz 3 godine.
Najvio je i 01. srpnja 2016. ponovno raspisivanje natječaja za dostavu prijedloga programa
udruga civilnog društva pa se udruge iz sporta mogu javiti na isti.
Gosp. uro Horvat je na kraju predložio da godišnjoj svečanosti proglašenja najboljih u sportu
grada Samobora pridoda i nagradu za fair play.
Gosp. Kelečić je poželio svima sve najbolje u daljnjem radu I ostvarenju sportskih rezultata.
Sjednica je završena u 20,00 sati.
Zapisnik je pohranjen u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza.

Zapisničar:

Predsjednik:

Marijana Radek, dipl.oec.

Miro Kelečić

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Vladimir Čerkez

__________________

2. Mladen Vlahović

__________________
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