ZAPISNIK
Sa sjednice Skupštine Meñimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ (u daljnjem tekstu:
Savez), održane 14.12.2016. g. u SGC „Aton“ u Nedelišću.
Sjednici Skupštine prisustvovalo je 23 predstavnika od 30 predstavnika koji čine Skupštinu.
Predsjednica Skupštine Danica Korunić otvorila je sjednicu, pozdravila sve nazočne te predložio da se
glasovanje na sjednici provodi javno sukladno Statutu dizanjem ruku te je prijedlog jednoglasno prihvačen.
Predsjednica je za raspravu predložila slijedeće
T E M E
Radni dio Skupštine:
1. Otvaranje Skupštine – predsjednica koja ujedno i predsjedava
1.1. Izbor radnih tijela Skupštine: verifikacijske komisije, izbor zapisničara
1.2. Izvješće: Verifikacijske komisije
1.3. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine MSSR „Sport za sve“
2. Izvješća:
2.1. Rad i djelatnost Saveza u 2016. g.
2.2. Financijsko poslovanje u 2016. g.
2.3. Nadzornog odbora za 2016. g.
3. Program rada i financijski plan za 2017. godinu
4. Rasprava o izvješćima i planovima te njihovo usvajanje
5. Donošenje odluke o godišnjoj članarini za 2017. g.
6. Razno
Svečani dio Skupštine
Podjela zahvala, priznanja i nagrada
Domjenak
Prijedlog predsjednice jednoglasno je prihvačen.
Ad l.
Predsjednica Danica Korunić pozdravila je pojedinačno Alena Resmana, Josipa Lesjaka i Zvonimira
Lepoglavca.
1.1. Predsjednica je predložila da sjednicu Skupštine vodi radno tijelo u sastavu Danica Korunić,
predsjednica, Ljiljana Šipuš i Marijan Vugrinčić, članovi. Za zapisničara je predložila Marijana
Vugrinčića. Takoñer je predložila da verifikacijsku komisiju obavlja radno tijelo. Jednoglasno su
prihvačeni prijedlozi predsjednice.
1.2. Marijan Vugrinčić u ime verrifikacijske komisije izvjestio je da Skupštinu čini 30 predstavnika a
na sjednici je prema evidenciji prijava predstavnika po dolasku na sjednicu prisutno 23
predstavnika. Prema odredbama Statuta Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici
nazočno više od polovine ukupnog broja izabranih članova Skupštine.Sve donesene odluke bit
će pravovaljane.
1.3. Predsjednica je dala obrazloženje da je Skupština dužna prema odredbi članka 29. Statuta
usvojenog 2015. godine donijeti Poslovnik o radu Skupštine MSSR „Sport za sve“. Pošto je to
prva sjednica Skupštine nakon Usvajanja Statuta predlaže da se Poslovnik prihvati. Nije bilo
primjedbi na tekst Poslovnika. Jednoglasnom odlukom nazočnih Poslovnik je usvojen.
Ad. 2.
2.1. Predsjednica Korunić je dala kratko obrazloženje izještaja o radu i djelatnosti Saveza u 2016.
godini. Istaknula je da na tradicionalnim aktivnostima BIMEP, turnir u odbojci, festival žena i dr. je
nazočan veliki broj sudionica što potvrñuje da su programi pogoñeni i interesantni za grañane. U toku
godine je uspješno odrañen veliki broj sportsko-rekreacijskih aktivnosti te je napomenula seminar za
voditelje tjelesnog vježbanja, edukativni susret kao i provoñenje meñunarodnog projekta On The Move.
2.2. U kratkim crtama predsjednica je dala informaciju o planiranim i utrošenim sredstvima Saveza.
Činjenica je da se dobro poslovalo tako da će se moći odreñena sredstva prenijeti u iduću godinu.
2.3. Ljiljana Šipuš, predsjednica Nadzornog odbora obavijestila je kroz izvješće da je pregledom
financijskog i blagajničkog poslovanja utvrñeno da je ono vršeno u potpunosti u skladu sa propisanim i
da je sve potkrepljeno popratnom dokumentacijom. Članovi upravnog odbora nazočili su sjednicama
Upravnog odbora koji je kvalitetno na svojim sjednicama razmatrao sve programske aktivnosti i nakon
provoñenja iste analizirao.
Ad 3. O programu rada i financijskom planu za 2017. godinu predsjednica je istakla da obuhvaća standardne
sportsko rekreacijske aktivnosti i programe koji se godinama provode od strane HSSR „Sport za sve“
kao i u ovom Savezu. Iduće godine dovršit će se i meñunarodni projekat On The Move.

Ad 4. Za raspravu o izvješćima i planovima javila se Sandra Buhin iz Strahoninca i predložila da se sredstvima
Saveza, s obzirom da je meñimurski župan Matija Posavec na prijemu rekreativki koje su bile na HFSR
žena u Vukovaru, rekao da će iduće godine Županija financirati Savez sa 40.000,00 kn, sufinancira
odlazak rekreativki iduće godine na Festival žena u Zadar. Predložila je da se sredstva povečaju ali nije
iznijela koji iznos.
Tajnik Marijan Vugrinčić objasnio je da je u financijskom planu predviñena po prvi puta stavka u iznosu od
4.000,00 kuna upravo za sufinanciranje odlaska na tu manifestaciju. Napomenuo je da Savez niti jednu
akciju ne sufinancira svojim sredstvima već svi sudionici koji sudjeluju u programima ovog Saveza i HSSR
„Sport za sve“ troškove plaćaju sami. Što će se i kada financirati iz sredstva Saveza za svaku aktivnost
odluku donosi Upravni odbor u skladu sa trenutnom procjenom situacijom financijskog stanja Saveza.
Kako nije bilo konkretnog prijedloga iznosa povečanja stavke za sufinanciranje odlaska na Hrvatski festival
žena rasprava je završila.
Predsjednica Korunić dala je na glasovanje usvajanje podnijeta izvješća za 2016. godinu i program rada i
financijski plan za 2017. godinu.
Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojeno je izvješće o radu i djelatnosti Saveza i izvješće o financijskom
poslovanju za 2016. godinu kao i izvješće Nadzornog odbora. Jednoglasnom odlukom nazočnih izglasan
je program rada i financijski plan za 2017. godinu.
Ad 5. Predsjednica je predložila da godišnja članarina članica Saveza iznosi 150,00 kuna. Jednoglasnom
odlukom nazočnih prihvačen je prijedlog. Donijeta je odluka da tajnik pošalje svim članicama za koje
postoji evidencija da nisu platile godišnju članarinu podsjetnik da to učine a ako su platile da jave koji dan
da se može na bankovnom izvodu provjeriti.
Ad 6. Tajnik je dao obavijest da je Savez član LAG-a Meñimurski doli i bregi koja šalje razne informacije vezane
uz organizaciju predavanja i edukacije iz različitih područja ne vezano uz sportsku rekreaciju te informacije
o otvorenim natječajima za mogućnost javljanja članica sa svojim projektima na iste radi sufinanciranja
svoje djelatnosti. Tajnik informacije LAG-a prosljeñuje članicama Saveza kako bi iste ako ima
zainteresiranih koristile za svoje potrebe.
Svečani dio Skupštine
Predsjednica je upoznala nazočne članove Skupštine da će u skladu sa odredbama Statuta održati svečana
sjednica Skupštine na kojoj će se prema Odluci Upravnog odbora dodijeliti zaslužnim pojedincima i udrugama
priznanja i nagrade. Na temelju članka 64. Statuta, Meñimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve»
nagrañuje istaknute pojedince i organizacije za značajan doprinos, skrb, unapreñenje, promiñbu i razvitak
sportske rekreacije u Meñimurju.
Dana 07.12.2016. godine na sjednici Upravnog odbora u skladu sa odredbama Pravilnika za dodjelu priznanja,
a prateći rad pojedinih udruga – članica i pojedinaca donijeta je Odluka o dodjeli priznanja.
Tajnik Vugrinčić je pročitao Odluku o dodjeli priznanja MSSR „Sport za sve“ za 2016. godinu, a predsjednica je
uručila slijedeća priznaja:
Za obilježavanje Svjetskog dana pješačenja
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica, pješaćenje grañana okolicom Male Subotice i
kestenijada
- USR „Sport za sve“ Mačkovec, članice kontinuirano pješaće od Mačkovca do Plešivice
- Udruga žena Štefanec
- Udruga osoba s intelektualnim teškočama Meñimurske županije, pješačenje članova po južnom dijelu
Čakovca
- Udruga žena „Breza“ Brezje
- Udruge grañana "Gardruža" Gardinovec, obilježila sa nordijskim hodanjem pješačko- biciklističkom stazom
na relaciji Gardinovec-Dekanovec-Domašinec i natrag gdje je upriličena repriza flash mova- plesa za sve
sudionike uz pečenje kestena i druženje
- USR „Sport za sve“ Plešivica, centralno obilježavanje svjetskog dana pješačenja na svom SRC „Plešivica“ u
Plešivici.
Za obilježavanje Svjetskog dana sporta
- USR „Sport za sve“ Plešivica (9. Županijski turnir u odbojci na pijesku)
- Društvo za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Ferketinec (brojne sportsko-rekreacijske
igre),
- Udruga žena „Breza“ Brezje sudjelovale na utrci u trčanju Nedelišće 2016. g.
- Udruga grañana Gardruža Gardinovec,edukacija nordijskog hodanja u dvije grup po
sedam dana u tjednu za umirovljenike i školsku djecu
Za postignute rezultate u području sportske rekreacije na lokalnoj razini
- Udruga žena Strahoninec (organizirala biciklijade, tjelesno vježbanje, sportske igre,
turnire u odbojci na pijesku, sudjelovala na Mowe week u Čakovcu, na Meñimurskom
festivalu sportske rekreacije žena u Mačkovcu i dr.)

PRIZNANJA
Josip Lesjak iz Čakovca (Dugogodišnji volonter u području sportske rekreacije u udruzi osoba s
intelektualnim teškoćama Meñimurske županije. Organizator raznovrsnih sportsko-rekreacijskih aktivnosti.
Voditelj sportskih treninga i trener u raznovrsnim sportskim granama osobama s intelektualnim poteškočama sa
kojima postiže u natjecanjima zavidne rezultate na županijskom, državnom i meñunarodnom području.
Alan Resman iz Čakovca dugodišnji sportski volonterski djelatnik. Inicijator i organizator najmasovnije
sportsko-rekreacijske manifestacije biciklima meñimurskim putevima – BIMEP, sudionik stručnih konferencija,
sudionik provoñenja meñunarodnog projekta On The Move, sudac na sportskim susretima. Promovira
provedene aktivnosti putem lokalnih medija i feisa.
Udruzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala subotica, za 20 godina uspješnog rada na
razvoju i unapreñenju sportske rekreacije u općini Mala Subotica i šire provodeći raznovrsne sportskorekreacijske programe.
DIPLOMU ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU ZNAČAJNIJIH SPORTSKO REKREATIVNIH
MANIFESTACIJA”
1. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» MURSKO SREDIŠĆE, za puni doprinos u
organizaciji i provedbi 16. turnira rekreativki Meñimurja u odbojci
2. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“MURSKO SREDIŠĆE, za puni doprinos i
provedbu 11. Županijskog natjecanja u bočanju
3. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» PLEŠIVICA za uspješnu organizaciju i
provedbu centralne proslave obilježavanja Svjetskog dana pješačenja „Kestenijada“ i organizaciju
9. odbojkaškog turnira rekreativki Meñimurja u odbojci na pijesku.
4. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ SVETI JURAJ NA BREGU, za uspješnju
organizaciju i provedbu 11 turnira u beli rekreativaca Meñimurja.
5. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ MAČKOVEC, za uspješnu
organizaciju i provedbu 21. Meñimurskog festivala sportske rekreacije žena
6. UDRUZI ŽENA ŠTEFANEC, za uspješnu organizaciju i provedbu 8. Meñimurskog festivala
sportske rekreacije na selu
MEDALJU ZA RAZVOJ I UNAPREðENJE SPORTSKE REKREACIJE
Uduzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica
Udruga je osnovana 1996.godine (20 g. rada),. Udruga u svom radu potiće aktivnosti sportske rekreacije u
školama i predškolskim ustanovama, poduzećima i udrugama, organiziranjem različitih oblika rekreativnih
programa. Redovito tjelesno vježbanje – aerobic za žene, održava se u dvorani OŠ dvaputa tjedno, dok se
odbojka igra ljeti i to 2 – 3 puta tjedno tj. ovisno o vremenskim prilikama. U svom radu najviše pažnje posvećuju
programima u koje su ukljućene cijele obitelji, ali i programima za sve generacije od vrtićke do umirovljeničke.
Udruga je otvorena za sve, bez obzira na članstvo pa u raznim programima mogu sudjelovati svi mještani
općine i šire. Ove godine udruga je organizirala petnaestak programa, a neke od njih provodi 10 i više godina, a
u njima sudjeluje više od 2000 osoba. Tijekom akcije Move week, u koju je udruga uključena od samog početka,
organizirali su 6. Vrtićkih aerobika, 5. veseli obiteljski višeboja (sudjeluje 40-etak romskih obitelji i djeca
predškolci), 9. Obiteljske vrtićke igre, druženje veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, susret umirovljenika
Male Subotice i opčine Starše (Slovenija), 3. Igre Pokreni se (za članove županijske lige protiv raka), te
12.Susret dobrih susjeda. Uz to organizirali su i 9. Vrtićki višeboj, 8. Rekreativnu školu (učenici viših razreda
OŠ), 13. Obiteljske igre Obitelj zajedno (dijete, mama i tata), 5. Mali školski višeboj (60 učenka romske
nacionalnosti), 14. Pješaćenje okolicom Male Subotice i kestenijada., 6. Špancir kup i 14. Dječje igre. U Udruzi
djeluje 4 voditelja aerobike koji se permanentno stručno educiraju. Članovi udruge aktivno sudjeluju na Stručnim
konferencijama koje organizira HSSR „Sport za sve“. Ekipa Udruge sudjelovala je na Europskom festivalu
sportske rekreacije gdje je u disciplini odbojka na pijesku osvojila odličje.
Osim u rekreativnim aktivnostima, njezini članovi sudjeluju i u svim manifestacijama koje organiziraju općina ili
pak druge mjesne udruge (Sobočki fašjek, Božićni sajam, Dan narcisa, Dani općine, Kuhanje gulaša, Plodovi
jeseni i sl). Od samog osnutka Udruga sudjeluje i u raznim programima koje organizira MSSR Sport za sve, a
naročito uspješna je ženska ekipa koja je redovito u samom vrhu po postignutim rezultatima na Meñimurskom
festivalu sportske rekreacije žena tako i na istovjetnom natjecanju na nivou Hrvatske. Članovi udruge sve
poslove oko održavanja terena i provoñenja natjecanja obavljaju volonterski, uz svesrdnu pomoć općine Mala
Subotica. Aktivnosti se provode tijekom cijele godine, a udruga ima svoju web stranicu, koja se redovito ažurira.
Sve sportsko-rekreacijske aktivnosti koje provode objavljuju se u lokalnim medijima.
Sjednica je završila u 18,00 sati i nastavljen je domjenak.
Zapisničar:
Marijan Vugrinčić
______________

PREDSJEDNICA
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Danica Korunić

