Z A P I S N I K
Sa 27. Sjednice Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske
Županije koja je održana 4. ožujka 2016. godine u prostorima SGC „Aton“ u Nedelišću s
početkom u 19 sati.
Na Sjednici su prisutni: Mato Kljajić, Mario Vukoja, Anđelko Crnčec, , Bojan Ružić, Adriano
Marciuš, Jadranko Kirić i Danica Korunić
Sa Sjednice su odsutni: Zoran Pfeifer, Tomislav Grubić, Kristijan Hamer i Goran Kolarić
Prisutni članovi čine kvorum.
Zapisničar: Ivanka Šlibar
Ostali prisutni: Matija Novak predsjednik Nadzornog odbora, Josip Freiler član Nadzornog
odbora te Ivanka Šlibar.
Predsjednik Zajednice gospodin Kljajić otvara Sjednicu Izvršnog odbora, pozdravlja
prisutne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 26. Sjednice IO-a,
Aktivnosti Zajednice od prošle sjednice IO-a do sada ,
Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,
Dogovor oko održavanja redovne izvještajne i redovne izborne
Skupštine Zajednice,
5. Utvrđivanje konačne liste nositelja kvalitete za 2016. godinu,
6. Razno
Prisutni članovi su jednoglasno javnim glasovanjem prihvatili preloženi dnevni red.

Ad 1.
Predsjednik Zajednice Mato Kljajić daje na usvajanje Zapisnik sa 26. Sjednice IO-a.
Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa 26. Sjednice IO-a od 1. veljače 2016.godine.

Ad 2.
Gospodin Kljajić informira prisutne o provedenim aktivnostima u proteklom razdoblju.
Uspješno je održano proglašenje športaša , te dodjela Priznanja „Franjo Punčec“ za 2015.
godinu. Već sada postoji prijedlog da se svečanost proglašenja iduće godine održi u Centru
za kulturu , s time da bi se pozivnice slale svima nominiranima kao i bivšim predsjednicima
Zajednice. Ujedno je predloženo i usvojeno da se tada nedavno preminulom Stjepku Soriću
dade posmrtno Priznanje „Franjo Punčec“.
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Nadalje, napravljena je i konačna lista nositelja kvalitete za 2016. godinu, a do kraja
godine potrebno je mijenjati Poslovnik o radu Skupštine i uskladiti ga sa Statutom Zajednice.
Ad 3.
Novak Matija, predsjednik Nadzornog odbora Zajednice informira prisutne da je za
2015, godinu temeljem financijskih pokazatelja uočen manjak prihoda nad rashodima u
iznosu od 15.568,o6 kuna. Za prijenos u slijedeću godinu ostaje 97.109 kuna viška prihoda
prethodnih godina, a detaljnije Izvješće o radu Zajednice sa financijskim pokazateljima
napravit će se za redovnu izvještajnu Skupštinu.
Nakon obrazloženja predsjednika Nadzornog odbora Financijsko Izvješće Zajednice
za 2015. godinu je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 4.
Gospodin Kljajić predlaže da se redovna izvještajna i izborna Skupština održe 30.
ožujka 2016. godine u SGC „Aton“ u Nedelišću jedna iza druge.
Dosadašnji delegati će raspravljati o Izvješću o radu, Financijskom Izvješću i Izvješću
Nadzornog odbora za 2015. godinu.
Nakon uvoda članovi IO-a jednoglasno su donijeli i slijedeće zaključke.
1. Nakon redovne izvještajne Skupštine Zajednice održat će se i izborna Skupština
na kojoj će biti biran predsjednik, dva dopredsjednika te još 8 članova Izvršnog
odbora iz redova 33 novo izabrana delegata Skupštine. Uz to bit će izabran i
Nadzorni odbor od tri člana temeljem pristiglih prijedloga,
2. Nakon donošenja odluke o sazivanju izborne Skupštine , do 22.ožujka 2016.
godine strukovni savezi i udruge bez saveza trebaju u Zajednicu dostaviti imena
delegata sa popratnom dokumentacijom shodno članku 30.Statuta Zajednice,
3. Kandidati za Predsjednika Zajednice svoju kandidaturu sa programom za naredno
četverogodišnje razdoblje i 7 potpisa delegata podrške trebaju dostaviti do
24.ožujka 2016. godine, a glasovanje za predsjednika je tajno,
4. Članovi Nadzornog odbora biraju se temeljem dostavljenih pisanih prijedloga,
5. Pozive sa dnevnim redom za redovnu Izvještajnu Skupštinu treba poslati poštom
15.ožujka na adrese dosadašnjih delegata,
6. Pozivi za izbornu Skupštinu će se poštom dostaviti na strukovne saveze i udruge
bez saveza.
Ad 5.
Predsjednik daje riječ gospodinu Ružiću vezano uz nositelje kvalitete
- Bojan Ružić informira prisutne da je temeljem Kriterija napravljena konačna
lista nositelja kvalitete za 2016. godinu i misli da su to dosad najbolji Kriteriji. Od ženskih
ekipa uvršteni je samo NK „Trnava“ Goričan i to samo za seniorke. Ujedno je i mišljenja da bi
se ubuduće trebali odrediti neki dodatni parametri oko nosioca kvalitete.

-3 Ad 6.
RAZNO:
1. Prijedlog je da u 4. mjesecu 2016. godine Međimurska županija bude domaćin
predstavnika lokalnih zajednica koje bi se održalo u Toplicama Sveti Martin.
2. Gospodin Kljajić informira prisutne da će se uskoro otvoriti rasprava oko novog
Zakona o športu,
3. Gospodin Ružić daje inicijativu da se u Novom Zakonu o športu predloži da
liječničke preglede mogu obavljati liječnici opće medicine,
4. Nadalje, dogovoreno je da i ove godine koordinator Festivala dječjih vrtića bude
gospodin Ružić, s time da su u tijeku prijave dječjih vrtića koje traju do 15.ožujka
2016. godine,
5. Gospodin Vukoja predlaže da se napravi sastanak sa atletičarima gdje bi se oni
izjasnili dali su spremni to odraditi i po kojoj cijeni. Ujedno će se poslati Zamolba
Gradu Čakovcu za besplatno korištenje terena SRC-a te Međimurskoj županiji za
piće i klipiće.
-

dovršeno-

Predsjednik
Zapisničar:
Ivanka Šlibar

Zajednice športskih udruga i saveza
Međimurske županije
Mato Kljajić

