ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

ČAKOVCA

ZAPISNIK S REDOVNE

SKUPŠTINE

održane 18. prosinca 2019. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama
Gradskih sportskih bazena Marija Ružić, u Čakovcu.
Prisutno – 38 predstavnika udruga – članica Zajednice; i članovi Nadzornog odbora
Zajednice; Nikola Dolar, Dejan Slukić
Sjednici je prisustvovao i zamjenik čakovečkog gradonačelnika Zoran Vidović.
Predsjednik Bojan Ružić nije bio u mogućnosti nazočiti sjednici te je stoga sukladno
članku 27. stavku 3. i članku 28. Statuta ZSU Čakovca sjednicom predsjedao
dopredsjednik Anđelko Crnčec. Dopredsjednik je preložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI

RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
a.) verifikacijske komisije
b.) zapisničara
c.) ovjerovitelja zapisnika
2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici (Skvoš klub Međimurje, ŠSD
Prva)
3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2018. godinu
a.) Izvješće o radu Zajednice u 2018. godini
b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2018. godinu
c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
4. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana Zajednice za 2020. godinu
5. Ostala pitanja
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 38 glasova.

Ad. 1.
U radna tijela preloženi su:
a) u verifikacijsku komisiju: Silvija Špicar, Robert Mikac, Goran Kolarić
b) za zapisničara: Tomica Jakopec
c) za ovjerovjeritelja zapisnika: Franjo Nemec, Miodrag Novosel
Predložena radna tijela za Skupštinu jednoglasno su prihvaćena.
Verifikacijska komisija u sastavu Silvija Špicar, Robert Mikac, Goran Kolarić
jednoglasno je potvrdila uvidom u dostavljene punomoći da je od 75 članice Zajednice
Skupštini prisutno 38 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.
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Ad. 2.
Sukladno članku 17. Statuta Zajednice, javnim izjašnjavanjem jednoglasno je
donijeta odluka da se u članstvo Zajednice prime sljedeće sportske udruge:
1. Skvoš klub Međimurje
2. ŠSD Prva
Ad. 3.
Dopredsjednik Zajednice Anđelko Crnčec predložio je da se o svim izvješća za
2018. glasuje u paketu što su skupštinari jednoglasno prihvatili.
U Izvješću u radu za 2018. Crnčec je pobrojao aktivnosti koje su bile napravljene
pritom kazavši kako se one detaljno objašnjene i prikazane u samom dokumentu. Istaknuo
je projekte poput Zimskih i Ljetnih sportskih kampova koji su uspješno aplicarani na
natječaj Središnjeg državnog ureda za šport. Organiziran je tradicionalni izbor sportaša,
Festival sporta, sudjelovalo se na Sajmu prevencije, organiziran Dan brazilskog nogometa
u Čakovcu, dan Hrvatskog olimpijskog dana i 12 aktivnosti u sklopu projekta Volonteri u
parku. Pritom je pohvalio aktivnosti tajnika Tomice Jakopca koji je osim na tom projektu
osobno bio angažiran i na projektu Now we bike, tribini Čakovečke sportske legende, akciji
darivanja krvi "Čakovečki sportaši daruju krv". Govoreći o organiziranju liječničkih pregleda
kazao je kako je Zajednica nakon dugog niza godina riješila taj problem jer mi u Međimurju
nismo imali adekvatnu ambulantu. Dodao je kako je sada imamo, ali kao i da nemamo.
No, o tome će pričati kod druge točke. Organizirane su radionice i seminari, te je stručna
služba Zajednice aktivno sudjelovala na svim seminarima koje se organizirali HOO i
SDUŠ. I u 2018. oba kombi vozila u vlasništvu Zajednice bila su intezivno korištena te su
time napravljena značajne uštede čakovečkim sportskim udrugama. Kazao je kako je u
2018. bilo održano 6 sjednica Izvršnog odbora, da su rasprave na njima bile konstruktivne,
ponekad i žustre i da je većina odluka donijeta jednoglasno.
Govoreći o financijskom planu, kazao je kako je on detaljno prikazan u Izvješću, a
istaknuo je višak od 115.184 što je rezultat uspješne aplikacije Ljetnih kampova na
natječaj.
U ime Nadzornog odbora izvješće je predao predsjednik Nikola Dolar koji je utvrdio
kako je u 2018. održano 6 sjednica Izvršnog odbora i 2. sjednice Skupštine od kojih je
jedna bila izborna. Potvrdio je vjerodostojnost financijskog izvješća kojeg je podnio Izvršni
odbor. Stanje na računu 1.1.2018. bilo je 74.385,00 kn, a 31.12.2018. 135.302,00 kn.
Izvješća su prihvaćena u paketu, bez diskusije, jednoglasno.
Ad. 4.
Dopredsjednik Zajednice Anđelko Crnčec detaljno je predstavio Plan rada Zajednice
za 2020. godinu kazavši kako će naglask biti stavljena na obilježavanje titule Čakovca
Europskog grada sporta. 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 2020.
godini. U Planu je i održavanje tribine na temu sportskih ozljeda. 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. Jedna od aktivnosti koja će
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sigurno biti napravljena u 2020. su i Ljetni sportski kampovi "Svaki tjedan sport jedan".
Tribina "Čakovečke sportske legende" nastavit će se i u 2020. 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. Crnčec je kazao
da ne želi sve objašnjavati jer se uglavnom radi o aktivnostima koje su bile napravljene i u
prošloj godini. Posebno se osvrnuo samo na liječničke preglede kazavši kako je konačno
oformljena ambulanta medicine rada i sporta u Domu zdravlja Čakovec, ali da prilikom
razgovora i pregovora sportski djelatnici nisu naišli na razumijevanje. Rekao je da problem
nije toliko bila cijena koliko činjenica da liječnica nije htjela raditi poslijepodne. Što mu je
vrlo čudno jer 10.000 ljudi treba tu uslugu poslijepodne. Usprkos tome, Zajednica će i dalje
odrađivati preglede na dosad dogovoreni način. Tajnik Jakopec nadovezao se i podsjetio
kako je otvoren Javni poziv za dodjelu sredstava za potrebe sporta u 2020. koji će biti
otvoren do 31. siječnja. Uz dosadašnjih šest programskih područja, dodano je i ono za
Europski grad sporta za što je planirano dodatnih 100.000 kuna, izjavio je.
Govoreći o financijskom planu za 2020. Crnčec je kazao kako je predviđeno
5.338.000 kn u proračunu Zajednice što, po njemu, nije ni malo, ali nije ni puno. Crnčec je
potom otvorio raspravu, a pitanje je postavio predstavnik Streljačkog društva Mihovil
Vjeran Horvat. Pitao je hoće li se mijenjati kriteriji za korištenje objekata kojima upravlja
EKOM. Nakon kraćeg objašnjavanja na što je mislio, odgovorio je tajnik Jakopec kazavši
da klubovi koji postižu bolje rezultate, koji imaju više članova, posebice mlađih kategorija,
sukladno pravilnicima mogu računati na povećanje termina. Oni koji stagniraju, ostaju na
istome, a oni koji gube članove, i kojima se smanjuje broj mlađih kategorija, tima će se
smanjiti satnica, poručio je tajnik.
Nakon što više nije bilo pitanja, dopredsjednik Crnčec dao je Plan rada Zajednice i
Financijski plan za 2020. na glasovanje. Prihvaćeno jednoglasno.

Ad. 5.
Tajnik Zajednice Tomica Jakopec podsjetio je skupštinare na obvezu plaćanja
računa za liječničke preglede jer oni koji neće platiti račune na vrijeme, neće moći,
sukladno natječajnoj dokumentaciji, sudjelovati u natječaju za dodjelu sredstava za 2020.
Dopredsjednik Crnčec iskoristio je priliku da u svoje osobno, u ime predsjednika
Ružića i cijele Zajednice svima zaželi blagoslovljen Božić i čestita Sretnu Novu 2020.
godinu.
Sjednica je završila u 19;15 sati.
Prilozi:
1. Punomoć članica Zajednice za sjednicu Skupštine ZSU Čakovca održane 18. prosinca
2019. - 38 primjeraka
2. Odluka o primanju u članstvu Skovš klub Međimurje
3. Odluka o primanju u članstvu Školsko sportsko društvo Prva
4. Izvješće o radu Zajednice za 2018. godinu
5. Finacijsko izvješće Zajednice za 2018. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o radu Zajednice za 2018. godinu
7. Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu
Zapisničar :

Ovjerovjeritelji zapisnika:
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Tomica Jakopec

_________________________________
(Miodrag Novosel)

_________________________________
(Franjo Nemec)
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