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ZAPISNIK  
  

s 15. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog  športskog saveza, koja se održala u 
ponedjeljak  11.srpnja 2022. u 18,30 sati u konferencijskoj dvorani Sportske dvorane Samobor, 
Andrije Hebranga 26a, Samobor. 
  
Za ovu sjednicu od strane tri člana IO-a koji su sazvali sjednicu je predložen : 
  
  

D N E V N I     R E D: 
  

01. Određivanje jednog od potpredsjednika saveza za vođenje saveza umjesto dosadašnjeg 
predsjednika SŠS-a koji je podnio neopozivu ostavku  
02. Određivanje termina izvanredne izborne skuštine SŠS-a za 2 nova člana IO i novog 
predsjednika 
 03. Opoziv člana Vijeća Ustanove SOS i biranje novog člana Vijeća Ustanove SOS  
04. Pitanja , prijedlozi i ostale informacije  
 
Nazočni članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza:  
Miro Kelečić  – potpredsjednik, Darko Šimunec – potpredsjednik te članovi  Luka Čanak, Franjo 
Koletić, Dario Gaća, Domagoj Krnić 
Ostali nazočni:  
DragutinMarović– predsjednik Nadzornog odbora,član NO Milan Garašić, član NO Goran Grdinić 
 

Potpredsjednik  Miro Kelečić pozdravlja sve  nazočne i otvara 15. Sjednicu Izvršnog odbora  SŠS 
za mandatno razdoblje 2021. – 2025.,utvrđuje kvorum i predlože usvajanje Dnevnog reda kojeg 
su članovi  IO primili u materijalima za sjednicu. 
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

  

Potpredsjednik  Miro Kelečić predlaže da zapisničar na ovoj sjednici IO-a bude Darko Šimunec.  
Prijedlog  je jednoglasno usvojen. 
  

Ad 1) 
Sukladno Statutu potpredsjednik Darko Šimunec predlaže članovima IO da SŠS do održavanja 
Izvanredne skupštine vodi potpredsjednik Miro Kelečić.  
Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
Ad 2) 

Potpredsjednik Darko Šimunec je predložio da se izabere Radno tijelo u sastavu Nika Fleiss, 
Darijo Gaća i Darko Šimunec koje će biti zaduženo za pripremu i realizaciju Izvanredne skupštine 
koja će izabrati novog predsjednika i nove dopunjujuće članove Izvršnog odbora.  
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Radno tijelo će predložiti članovima IO konačni termin održavanja Izvanredne skupštine nakon 
sastanka i konzultacija u Županijskom uredu za opću upravu. 
Konačni prijedlog termina održavanja Izvanredne skupštine biti će usvojen elektronskom 
sjednicom IO-a.  
Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3) 
Potpredsjednici Miro Kelečić i Darko Šimunec su predložili da se umjesto bivšeg predsjednika 
koji je podnio ostavku i kao član Vijeća Ustanove SOS izabere novi član/ica od strane SŠS-a. 
Prijedlog je da to bude tajnica Nika Fleiss 
Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen 

Ad 4) 
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se krene u realizaciju mobilnog računala (laptop s 
integriranim programima i licencom) za koji je stigla ponuda u tajništvo saveza.  
Ukupna cijena računala je 7.220,00 kn. 
 
Sjednica je završila sa radom u 19,20. 
 
 

Zapisnik će se pohraniti u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza . 
  
 
 

Zapisničar :                                                                                                                     Potpredsjednik: 
  
Darko Šimunec                                                                                                              Miro Kelečić 

  
  
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


