ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

ČAKOVCA

ZAPISNIK S REDOVNE

SKUPŠTINE

održane 21. prosinca 2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama
Gradskih sportskih bazena Marija Ružić, u Čakovcu.
Prisutno – 36 predstavnika udruga – članica Zajednice; i članovi Nadzornog odbora
Zajednice; Nikola Dolar, Dejan Slukić i Ivan Vabec.
Predsjednik Bojan Ružić predlažio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI

RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
a.) radnog predsjedništva
b.) verifikacijske komisije
c.) zapisničara
d.) ovjerovitelja zapisnika
2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za raspodjelu
sredstava
4. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana Zajednice za 2019. godinu
5. Ostala pitanja
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 36 glasova.
Ad. 1.
U radna tijela preloženi su:
a) u radno predsjedništvo: predsjednik Bojan Ružić, Anđelko Crnčec, Ljubica Vrbančić
b) u verifikacijsku komisiju: Tomislav Grubić, Krešimir Štrukelj
c) za zapisničara: Tomica Jakopec
d) za ovjerovjeritelja zapisnika: Robert Mikac, Miodrag Novosel
Predložena radna tijela za Skupštinu jednoglasno su prihvaćena.
Verifikacijska komisija u sastavu Tomislav Grubić, Krešimir Štrukelj i Željko Jakopec
j jednoglasno je potvrdila uvidom u dostavljene punomoći da je od 72 članice Zajednice
Skupštini prisutno 36 članica, da je na Skupštini prisutna potrebna polovica od ukupnog
broja izabranih predstavnika, te da nazočni čine kvorum, a doneseni zaključci i odluke bit
će pravno valjani sukladno odredbama članka 28. Statuta Zajednice.
Ad. 2.
Sukladno članku 17. Statuta Zajednice, javnim izjašnjavanjem jednoglasno je
donijeta odluka da se u članstvo Zajednice prime sljedeće sportske udruge:
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1. Nogometni klub Omladinac Novo Selo Rok
2. Nogometni klub Krištanovec 1978
3. Zbor nogometnih sudaca Međimurske županije
Ad. 3.
Sukladno članku 31. Statuta Zajednice predloženo je donošenje odluke o
Izmjenama i dopunama Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava kojom se definira
koji sportovi spadaju u koju grupu sportova. Kako je objasnio tajnik riječ je prilagođavanju
terminologije zahtjevima budućeg raspisivanja Javnog poziva za dodjelu sredstava.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Ad. 4.
Predsjednik Zajednice Bojan Ružić detaljno je predstavio Plan rada Zajednice za
2019. godinu. Govoreći kronološki prva aktivnost koja očekuje Zajednicu su Zimski
sportski kampovi. Ružić je naglasio kako se oni održavaju od 2006. godine, te da će ove
godine biti održan kamp iz plivanja. Nakon njega Zajednica će organizirati tradicionalni
Izbor najsportaša Grada Čakovca, za što je predsjednik rekao kako je već raspisan Javni
poziv za dostavu kandidatura. Najavio je ponovnu suradnju s čakovečkim Crvenim križem i
organiziranjem akcije Čakovečki sportaši darivaju krv. Uspješna akcija koja se provodi u
suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo "Volonteri u parku" bit će ponovljena i u
2019. godini. U Planu je i održavanje tribine na temu sportskih ozljeda. Akcija Dan
brazilskog nogometa koja je odlično primljena bit će ponovljena i u dolazećoj godini.
Partneri Zajednici bit će Grad Čakovec i Baptistička crkva Mačkovec. Već prepoznatljiva
akcija Festival sporta – Čakovec živi sport bit će održana povodom Dana Grada Čakovca.
Zajednica će prihvatila poziv Državnog arhiva za Međimurje da bude partner na
obilježavanju arhivske godine sporta , posebice biciklizma. Ružić je najavio i kandidiranje
Čakovca za izbor Europskog grada sporta u natječaju organizacija ACES Europe. Jedna
od aktivnosti koja će sigurno biti napravljena u 2019. su i Ljetni sportski kampovi "Svaki
tjedan sport jedan" za koje je Ružić istaknuo kako su toliko uspješni da ih kopiraju druge
sredine, ali i da su dobili sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za šport. Tribina
"Čakovečke sportske legende" doživjet će svoje treće izdanje, a partner na projektu je
Međimursko veleučilište. Zajendica će i dalje biti koordinator Hrvatskog olimpijskog dana
na razini Grada Čakovca koji će biti obilježen 10. rujna. Predsjednik Ružić predstavio je i
financijski plan za 2019. godinu u čemu ga je prekinuo Tomislav Grubić upitavši što znače
izdavanje za korištenje sportskih objekata u vlasništvu Grada, a Ružić mu je odgovorio
kako postoje sportaši koji ne koriste dvorane već vanjske objekte. Grubića je zanimalo što
znače financijska davanja za sport u mjesnoj samoupravi. U svom odgovoru Ružić je
rekao kako su to sredstva koje Mjesni odbori dodjeljuju sportskim klubovima i sportašima
na svom području. Nakon odgovora predsjednik Ružić dao je Plan rada Zajednice za
2019. na glasovanje koje je prihvaćeno jednoglasno.
Ad. 5.
Tajnik Zajednice Tomica Jakopec najavio je kako će 22. prosinca Zajednica raspisati
Javni poziv za dodjelu sredstava za područja Redovna djelatnost, Stručni rada, Troškovi
korištenja dvorana, Vrhunski sport i masovnost, Sportske manifestacije, Posebni programi
u sportu. Do sada je taj poziv raspisivao Grad Čakovec, ali temeljem mišljenja i unutarnje i
državne revizije to će ubuduće raditi Zajednica. Najavio je kako će se koristiti postojeći
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obrasci ili oni gradski koji će biti prilagođeni Zajednici kako bi se što je više moguće
olakšala prijava klubova.
Tajnik je spomenuo i kako je na snazi novi Pravilnik o kriterijima za korištenje kombi
vozila te je posebno istaknuo stavku po kojoj klubovi moraju minimalno 14 dana prije
planiranog termina korištenja kombi vozila ispuniti obrazaca zamolbe za korištenje i
dostaviti ga stručnoj službi Zajednice.
Tajnik Jakopec upoznao je sve prisutne s obvezama oko Uredbe Europske unije o
zaštiti osobnih podataka kazavši kako je Zajednica prikupila nekoliko ponuda, a dvije
najpovoljnije bit će proslijeđene članicama Zajednice pa tko hoće može koristiti usluge tih
tvrtki da usuglase svoj rad s navedenom uredbom. Kazao je kako je riječ o ponudi jedne
tvrtke iz Zagreba koja za 750 kuna nudi određene usluge, dok tvrtka iz Nedelišća za 1000
kuna nudi puno više toga. No, klubovi će odlučiti koju će od ove dvije ponude odabrati,
odnosno hoće li uopće slijediti preporuke Uredbe, naglasio je Jakopec.
Sjednica je završila u 17;50 sati.
Prilozi:
1. Punomoć članica Zajednice za sjednicu Skupštine ZSU Čakovca održane 21. prosinca
2018. - 36 primjeraka
2. Odluka o primanju u članstvu NK Omladinac Novo Selo Rok
3. Odluka o primanju u članstvu NK Krištanovec 1978
4. Odluka o primanju u članstvu Zbor nogometnih sudaca Međimurske županije
5. Plan rada Zajednice za 2019. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava
Zapisničar :

Ovjerovjeritelji zapisnika:

Tomica Jakopec

_________________________________
(Miodrag Novosel)

_________________________________
(Robert Mikac)
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