SPORTSKA ZAJEDNICA
OPĆINE BEDEKOVČINA
Stjepana Radića 1
BEDEKOVČINA
Broj: 2/2021.
Poznanovec, 29. svibanj 2021.

PREDMET:

ZAPISNIK
SA SKUPŠTINE
SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE BEDEKOVČINA

Datum održavanja: 29. svibnja 2021.g.
Mjesto održavanja: Prostorije NK Inkop, Alojza Člekovića 4/a, Poznanovec.
Vrijeme početka: 18.00 h
Prisutni članovi: Ban Mladen (SK „ZAGOREC“), Jurec Zlatko (NK „INKOP“), Jakša Arpad (KBK
„ZMAJ“),Končić Damir (RK „Bedekovčina“), Hranić Marinko (Moto klub), Čehulić Ivana (OK „BEDEX“),
Vurnek Marijan (Moto racing team) , Groš Miroslav (AK „KEBEL“), Groš Vladimir (Udruga motorista)
Odsutni članovi:, Gladojić Danijel (ŠRD „JEZERA“), Mladen Čehulić (SD „TONDACH“),
Predsjednik SZOB g. Arpad Jakša otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a. Verifikacijskog povjerenstva
b. Zapisničara
c. Dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće o uplaćenim financijskim sredstvima članicama SZOB prijevremenim financiranjem u 2021.
g. i stanje računa SZOB.
4. Rasprava o načinu financiranja i utvrđivanje metodologije rasporeda sredstava klubovima
članicama SZOB.
5. Razno

Ad.1
G. Arpad Jakša otvorio je Skupštinu SZOB, pozdravio sve prisutne i zahvalio na odazivu.
G. Arpad Jakša otvara raspravu po pitanju predloženog dnevnog reda. Javljanja za raspravu nije bilo.
Dnevni red daje na glasanje.
Zaključak: Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Ad.2
Predsjednik g. Arpad Jakša predlaže članove radnih tijela:
a) verifikacijsko povjerenstvo: Arpad Jakša – predsjednik, Vurnek Marijan
b) zapisničar: Dami Končić - tajnik
c) dva ovjerovitelja zapisnika: Mladen Ban, Zlatko Jurec
Zaključak: Predloženi članovi su jednoglasno prihvaćeni. G. Arpad Jakša podnosi izvješće Verifikacijske
komisije, te utvrđuje da temeljem prikupljenih izjava članova Skupštine ima dovoljan broj članova koji
mogu donositi pravovaljane odluke.

Ad.3
G. Arpad Jakša pročitao je i obrazložio Financijsko izvješće SZOB za razdoblje od 01.01. do
29.05.2021.g.. Financijsko izvješće nalazi se u prilogu ovom zapisniku.
Naime zbog stalnog pritiska (nazivanje, slanje poruka te na posljetku i javno prozivanje predsjednika
SZOB) od strane članova SD Tondach na SZOB oko uplate sredstava g. Arpad Jakša napravio je i
obrazložio Analizu financiranja SD „Tondach“ od strane SZOB u razdoblju od 2019. do 2021. g. Analiza
financiranja
SD
Tondach
nalazi
se
u
prilogu
ovom
zapisniku.
Zaključak: Nakon kraće rasprave Financijsko izvješće SZOB za razdoblje od 01.01. do 29.05.2021.g
jednoglasno je prihvaćeno. Nadalje prisutni članovi skupštine upoznati su sa isplatama prema SD
Tondachu, te su se svi složili da nije u redu da članovi SD Tondach vrše takav pritisak na predsjednika
SZOB, a istovremeno ne dolaze na skupštine gdje je mjesto i vrijeme da se o tome raspravlja.

Ad.4
G. Arpad Jakša pročitao je i obrazložio već svima dostavljeni Prijedlog o dodjeli financijskih sredstava
članicama SZOB na osnovi raspisanog Javnog natječaja udrugama za predlaganje projekata /programa
javnih potreba u sportu općine Bedekovčina za 2021.g., te je obrazložio i Tabelu 2. Usporedbu
momčadskih i pojedinačnih sportova. Također je i obrazložio i Tabelu 3. Usporedba dodjela financija u
2019.g. i prijedlog podjele u 2021.g. Isto tako je naglasio da je neophodno SD „Tondachu“ dati najveći
mogući iznos sukladno raspisanom natječaju a to je 170.000.00 kn. Svi navedeni dokumenti (Prijedlog
o dodjeli financijskih sredstava, Tabela 2. Usporedbu momčadskih i pojedinačnih sportova, te Tabela
3. Usporedba dodjela financija u 2019.g. i prijedlog podjele u 2021.g. )nalaze se u prilogu ovog
zapisnika.
Zaključak: Nakon kraće rasprave Prijedlog o dodjeli financijskih sredstava članicama SZOB na osnovi
raspisanog Javnog natječaja udrugama za predlaganje projekata /programa javnih potreba u sportu
općine Bedekovčina za 2021.g., je jednoglasno prihvaćen.

Ad.5
Pod točkom razno g. Arpad Jakša dao je riječ g. Marinku Hraniću (predsjedniku Nadzornog odbora
SZOB). G. Hranić je pročitao Izvješće Nadzornog odbora za proteklu 2020.godinu. Izvješće nadzornog
odbora SZOB nalazi se u prilogu ovom zapisniku. G. Hranić je također rekao sa g. Vlado Groš daje
ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora SZOB, što je i sam g. Groš potvrdio.
G. Arpad je predložio da bi se proglašenje najboljih sportaša moglo odraditi u 6 mjesecu.
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Zaključak: Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno. Prihvaćen je i ostavka g. Groša na
mjestu člana nadzornog odbora SZOB. Potrebno je na sljedećoj skupštini SZOB imenovati novog člana
nadzornog odbora SZOB. Dogovoreno je da bi se proglašenje najboljih sportaša općine Bedekovčina
održalo 18.06.2021.g.
Pošto više nije bilo pitanja g. Arpad Jakša zahvalio je svima prisutnima na dolasku i zatvorio rad
skupštine.
Dovršeno u 19:05 h.

Predsjednik SZOB
Arpad Jakša
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