
 

ZAPISNIK 

s 14. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza održane u petak  
20. veljače  2015. godine u 17,00 sati, u prostorijama Sportske dvorane Samobor, 
Andrije Hebranga 26 a - Konferencijska dvorana 
 

Nazočni članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza:  
Miro Kelečić - predsjednik, Drago Marović - podpredsjednik, Martina Bublić- član, 
Vladimir Čerkez - član, Mladen Vlahović - član, Hrvoje Frankić – član, Saša Kolman  - član 

Odsutan: Davor Cipek – opravdao izostanak, Boris Makarun – opravdao izostanak 

Ostali nazočni: 
Marijana Radek - tajnica SŠS, Milan Garašić – član NO SŠS 
 

Predsjednik Samoborskog športskog saveza gosp. Miro Kelečić otvorio je 14. redovnu 
sjednicu Izvršnog odbora SŠS, pozdravio nazočne, utvrdio potreban kvorum za 
održavanje sjednice i predložio dnevni red.  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika s 13. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog 
saveza održane 23. siječnja 2014. godine 

2. Izvješća o radu Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu 
- Financijsko izvješće Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu 
- Programsko izvješće Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu 
- Izvješće Nadzornog odbora Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu 

3. Liječnički pregledi sportaša za 2015. godinu 
4. Organizacija redovne 4. Skupštine Samoborskog športskog saveza 
5. Zamolba Nogometnog središta Samobor za pregled nogometnih sudaca 
6. Zamolba NK Bregane za naknadu za korištenje sportskog objekta u Sam. Otoku 
7. Zamolba HPD Japetić za fin. pomoć za organizaciju 140. Obljetnice hrvatskog 

planinarstva  
8. Pitanja, prijedlozi i ostale informacije 

 
 
 
Dnevni red 13. sjednice IO Samoborskog športskog saveza usvojen je jednoglasno. 
 

 
 



 

Ad 1. 
 
 

Članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza  jednoglasno su javnim 
glasovanjem, donijeli odluku o verifikaciji zapisnika s 13. sjednice Izvršnog odbora 
Samoborskog športskog saveza održane 23. siječnja 2015. godine.  

 

Ad 2. 

 

1. Usvaja se Financijsko i programsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora 
Samoborskog športskog saveza za 2014. godinu te se isto predaje u Grad 
Samobor. 

Ad 3. 
 
 

1. Usvaja se prijedlog za sklapanje Ugovora o djelu s dr. Davorom Ostrunićem za 
liječničke preglede sportaša u prvom dijelu 2015. godine 

       Ad 4. 
 

1. Usvaja se prijedlog da se organizacija redovne Skupštine Samoborskog 
športskog saveza održi u travnju ili svibnju gdje bi se usvojila programska  i 
financijska izvješća za 2014. godinu te gdje bi se usvojili svi ostali pravilnici, 
izmjene Statuta, kriteriji za vrednovanje i slično. 

2. Završno financijsko i programsko izvješće za 2014. godinu te izvješće Nadzornog 
odbora Samoborskog športskog savza predaje se u Grad Samobor na temelju 
usvajanja i odluke Izvršnog odbora SŠS-a do 28. veljače 2015. godine. 

 
 

       Ad 5. 
 

1. Odobrava se Nogometnom središtu Samobor besplatni liječnički pregled 
nogometnih sudaca NSS-a. Nogometni suci NSS-a će bez naknade suditi 
utakmice Zimske lige, Uskrsnog turnira i Turnira Mjesnih odbora Grada 
Samobora. 

2. Nogometno središte Samobor mora podnijeti izvješće o broju utakmica koje će 
biti suđene bez naknade. 

 
Ad.6 

1. Odobrava se  NK Bregani  financijska pomoć u iznosu 3.000,00 kn za troškove 
naknade korištenje nogometnog terena u Samoborskom Otoku za odigravanje 
domaćinskih utakmica dvije selekcije NK Bregana. Odobrena srestva se moraju 
pravdati dostavljanjem računa za trošak korištenja terena. 

2. Odobrena sredstva terete poziciju 8. Obavezna rezerva. 



 

Ad. 7. 

1. Odobrava se HPD Japetić financijska pomoć u iznosu 1.500,00 kn za trošak 
kupnje prigodnih žigova za kontrolne točke pohoda. Odobrena sredstva se 
moraju pravdati dostavljanjem računa za nabavu prigodnih žigova za kontrolne 
točke pohoda. 

2. Odobrena sredstva terete poziciju 8. Obavezna rezerva. 
 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Zapisnik pohranjen je u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza. 

 

    Zapisničar:       Predsjednik: 

Marijana Radek        Miro Kelečić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


