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Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih športskih aktivnosti članica Saveza - Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i 
usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera - Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području 
na kojem djeluje - Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu - Skrb o izgradnji, 
održavanju, upravljanju i korištenju streljačkh objekata i opreme - Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom športu te 
ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta SSIŽ. 

 
Z A P I S N I K  

4. Elektronske sjednice Županijskog Streljačkog Vijeća 
 
 

Četvrtak, 09.01.2020.  

Pozvani: svi delegati ŽSV 

Odgovorili delegati:  

1. Vjekoslav Poropat - predsjednik - SK "A.Vivoda" Buzet 
2. Valter Cernogoraz - SD "Gusar" Novigrad 
3. Moris Popović - SK "Rovinj" Rovinj 
4. Ivica Bolonović - SK "Istra" Marčana 
5. Ivica Ocelić - SK „Časnika“ Pula 
6. Manuel Petrić – SK „Eustahije“ Divšići, Marčana 
Od ukupno 11 delegata. 

 
Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice ŽSV  

– jednoglasno se usvaja 
2. Izvještaj o dodijeljenim financijskim sredstvima članicama za manifestacije 

– jednoglasno se usvaja 
3. Prijedlog dodjele financijskih sredstava članicama za programe 

– jednoglasno se usvaja 
4. Prijedlog sufinanciranja opreme – trenirke za strijelce 

– jednoglasno se usvaja prijedlog da se na trošak SSIŽ otisne natpis saveza. 
5. Usvajanje izvještaja Kamp mladih IŽ 

– jednoglasno se usvaja 
6. Prijedlog kalendara za regionalna natjecanja u 2020. godini 

– jednoglasno se usvaja 
7. Prijedlog sufinanciranja elektronskih meta Streljačkom Klubu Rovinj-Rovigno 

– jednoglasno se usvaja 
8. Prijedlog o sufinanciranju manifestacija i programa za 2020 godinu 

– jednoglasno se usvaja poslani prijedlog, udio sufinanciranja programa biti će određen 
naknadno ovisno o sredstvima dobivenim od Sportskog Saveza Istarske Županije. 

9. Prijedlog raspisivanja natječaja za županijska natjecanja 
– jednoglasno se usvaja 

10. Razno 
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Obavještavaju se članovi da su skupštine Streljački Klub „Istra“ Barban i Streljačko Društvo „Centar“ 

Pula obnovili mandate sa trajanjem do 2023 godine. 

Time prava glasa u skupštini SSIŽ ima ukupno 11 udruga tj. 33 zastupnika. U prilogu ažurirani popis 

članica SSIŽ. 

Poziva se Streljački Klub „Istra Tar-Vabriga“ iz Tara da dostavi dokaz o produženju mandata 

skupštine udruge. 
  

 

U Rovinju-Rovigno 09.01.2020. godine 

           

         Moris Popović 

Tajnik SSIŽ 


