STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
ZAPISNIK
Sa sjednice godišnje Skupštine Streljačkog Saveza Istarske Županije koja se održala u Rovinju,
restoran Lookness, dana 16.06.2020. sa početkom u 18:00 sati.
Pozvano 33 zastupnika (3 zastupnika za svaku članicu)
Prisutno 23 zastupnika:
-

SK „Rovinj“ Rovinj-Rovigno – Franko Licul, Miran Sinčić i Moris Popović

-

SK „A.Vivoda“ Buzet – Marinko Krbavčić, Vjekoslav Mofardin i Vjekoslav Poropat

-

SK „Časnika“ Pula-Pola – Ivica Ocelić, Vlado Rosanda i Ervin Milašić

-

SD „Centar“ Pula-Pola – Marinko Maričić, Ivica Krajcar i Denis Teković

-

SK „Istra“ Marčana – Ivica Bolonović, Emil Spada i Nenad Brkarić

-

SD „Gusar“ Novigrad – Valter Cernogoraz, Francesco Ravalico i Bruno Ravalico

-

SK „Istra“ Tar-Vabriga – Renato Sokolović i Lučano Stojnić

-

SK „Eustahije“ Divšići – Manuel Petrić, Sandi Pustijanac i Mate Sošić

Odsutni:
-

SK „Bujština“ Umag

-

SK „Sagitar“ Kanfanar

-

SK „Istra“ Barban

Sjednicu godišnje skupštine SSIŽ otvorio je Predsjednik, pozdravio prisutne, te predložio sljedeći
dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva – verifikacijska komisija i zapisničar sa ovjeroviteljima
2. Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine
3. Prijedlog dva delegata u skupštini Sportske Zajednice Istarske Županije
4. Izvještaj o radu 2019.
5. Izvještaj sufinanciranih manifestacija i programa u 2019.
6. Izvješće Nadzornog Odbora
7. Usvajanje financijskog izvještaja za 2019.
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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.

8. Plan i program rada za 2020. i 2021. godinu
9. Financijski plan za 2020. godinu
10. Prijedlog za primitak u savez STRELJAČKI KLUB „LOVAC“ ROVINJ
11. Prijedlog za primitak u savez STRELJAČKO DRUŠTVO „PIJAT“ VODNJAN
12. Davanje razrješnice Nadzornom Odboru
13. Način organizacije natjecanja i programa od 2020.
14. Prijedlog izmjene statuta SSIŽ
15. Prijedlog izmjene poslovnika o radu Skupštine
16. Prijedlog izmjene poslovnika o radu ŽSV i ostalih tijela SSIŽ
17. Razno (skupština HSS-a itd)
Ad. 1
Dnevni red jednoglasno usvojen.
Ad. 2
Izbor radnog predsjedništva;
-

verifikacijska komisija: Vjekoslav Poropat - predsjednik, član: Moris Popović

-

zapisničar: Moris Popović

-

ovjerovitelj: Franko Licul

Svi prijedlozi jednoglasno usvojeni.
Izvještaj verifikacijske komisije: Predsjednik verifikacijske komisije izvješćuje da je na skupštinu
pozvano 33 delegata, predstavnika iz 10 članica a na sjednici je prisutno 23 delegata, te Skupština
može nastaviti sa radom i donositi pravovaljane odluke i zaključke.
Ad. 3
Zapisnik sa prošle skupštine jednoglasno usvojen.
Ad. 4
Predlažu se Predsjednik Vjekoslav Poropat i Tajnik Moris Popović za predstavnike u skupštini
Sportske Zajednice Istarske Županije. Prijedlog se jednoglasno usvaja.
Ad. 5

Izvješće o radu u SSIŽ za 2019 godinu
-

Predsjednik Saveza ukratko je izvijestio skupštinare o rezultatima, radu i aktivnostima.

-

Tajnik Saveza detaljno je pročitao konkretne aktivnosti u SSIŽ i rezultate sportaša.

-

U 2019 godini SK Rovinj bio je domaćin finala kupa hrvatske u sportskom streljaštvu
zračna puška i pištolj.

-

U natjecateljskoj sezoni 2019-2020 održana je 1.B Hrvatska liga u 4 kola koja su se
odvijala u Rovinju. PIŽ u Trapu, PIŽ Pištolj-Revolver 25m i ostala natjecanja iz
kalendara.

-

Predsjednik SK Rovinja, ukratko je izvijestio skupštinare o statusu izgradnje streljane u
Rovinju koja još nije započela zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

-

Održan je tečaj za suce i trenere streljaštva u lipnju 2019. godine.

-

Za istaknuti su rezultati SD „Gusar“ Novigrad od Cernogorza i Čekića te rezultati SK
„A.Vivoda“ od Popova, koji je prvak Hrvatske u zračnom pištolju za kadete.

-

U siječnju i prosincu 2019. održano je Županijsko Streljačko Vijeće.

Izvješće o radu jednoglasno je usvojeno.

Ad. 6
Izvještaj o sufinanciranim natjecanjima i programima 2019 u visini od 30.644,00 HRK jednoglasno je
usvojen.
Ad. 7
Izvještaj Nadzornog Odbora nije bilo moguće iznijeti jer se nadzorni odbor nije sastao.
Nadzorni odbor mora bi se konstituirati i sastati kako bi mogao donositi valjane izvještaje.
Ad. 8
Financijsko izvješće SSIŽ za 2019. godinu iznio je Tajnik, koje je jednoglasno usvojeno.
Ad. 9
Plan i program rada za 2020. i 2021. godinu
-

Unapređenje organizacije streljačkog sporta u županiji

-

Realizacija natjecateljskog programa prema kalendaru Hrvatskog streljačkog saveza

-

Rješavanje problema sportskih streljačkih objekata na području Grada Pule-Pola za
streljačke klubove južne Istre

-

Osnivanje i opremanje županijske zračne streljane u Puli, Krležina ulica 34, Pula-Pola

-

Sastavljanje kalendara županijskih natjecanja

-

Financiranje manifestacija i programa kroz dodjelu namjenskih sredstva

-

Sudjelovanje na izbornoj skupštini skupštine u HSS-u

-

Županijsko streljačko vijeće u lipnju i rujnu

-

Kamp mladih u Novigradu na disciplini trap, ako trapaši nemaju interesa onda zračni
program

-

Organizacija tečaja za suce i trenere u trap disciplinama

-

Izrada projektnog zadatka „Strelište Valdebek“ Pula – Pola. Projekt upućen MORH-u i
Istarskoj Županiji sa zahtjevom za dodjelu strelišta na korištenje SSIŽ

-

Izrada projektnog zadatka „Strelište Val Vida“ Bale – Valle. Projekt upućen Općini Bale –
Valle

-

Pružanje podrške članicama u s vezi financiranja programa i manifestacija

Plan i program jednoglasno je usvojeni.
Ad. 10
Financijski plan SSIŽ za 2020. godinu iznio je Tajnik, koji je jednoglasno usvojeno.
Zbog suspenzije aktivnosti, uzrokovane koronavirusom, Tajnik je iznio rebalans za 2020. godinu
sukladno Rebalansu sredstava koje planiramo dobiti od Sportske Zajednice Istarske Županije.
Rebalans je jednoglasno usvojen.
Ad. 11
Primitak u savez STRELJAČKI KLUB „LOVAC“ ROVINJ, Rovinj, Tajnik je predočio dostavljenu
dokumentaciju.
Primitak u savez jednoglasno je usvojen.
Ad. 12
Primitak u savez STRELJAČKO DRUŠTVO „PIJAT“ VODNJAN, Vodnjan, Tajnik je predočio
dostavljenu dokumentaciju.
Primitak u savez jednoglasno je usvojen.

Ad. 13
Kako je ovo druga skupština bez izvještaja Nadzornog Odbora predlaže se razrješnica tom tijelu.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Razrješuje se Nadzorni Odbor u sastavu Milan Vukšić, Marinko Maričić i Marinko Krbavčić jer već
dvije godine se nisu sastali i sastavili izvještaj.
Ad. 14
Način organizacije natjecanja i programa od 2020 prema preporuci SZIŽ odvijati će se na način da
SSIŽ predaje zahtjeve SZIŽ za sva PIŽ i preuzme troškove pehara, medalja i sudaca. Prijedlog je
jednoglasno usvojen.
Ad. 15
Statut se jednoglasno usvaja.
Ad. 16
Poslovnik o radu skupštine se jednoglasno usvaja.
Ad. 17
Poslovnik o radu ŽSV i ostalih tijela SSIŽ se jednoglasno usvaja.
Ad. 18
Razno
-

Skupština predlaže da se na sljedećem ŽSV odredi visina naplate godišnje članarine,
rok uplate i datum početka uplate članarine savezu.

-

Dodjela organizacije PIŽ 25m, 50m Pu/Pi SK „Istra“ Marčana – mjesto održavanja
natjecanja Poreč-Parenzo.

-

Tajnik je izvijestio skupštinu o usvojenom načina suradnje prostora streljane SD „Centar“
Pula. Cilj je osnovati županijsku streljanu u Puli u prostorijama SD „Centar“ Pula na
način da prostor u Krležinoj ulici 34, SSIŽ osposobi i uredi za prvenstva Istarske
županije. Planira se uvođenje Internet veze, renoviranje prostorija WC-a, ravnanje

podloge startne linije, montaža elektronskih meta danih na korištenje od strane SK
Rovinj.
-

Predsjednik je postavio pitanje ako je moguće posuditi dvije elektronske mete za
potrebe treniranja strijelca nekoliko mjeseci prije natjecanja u streljani SK „A.Vivoda“.
Delegat SD „Centar“ Pula predlaže da se to pitanje postavi vlasniku elektronskih meta
SK „Rovinj“. Delegat Licul izjavljuje da o tome mora odlučiti Izvršni Odbor SK Rovinj, na
što Predsjednik replicira da su te mete sufinancirane od strane SSIŽ i da za to ne bi
trebalo biti prepreka. Tajnik, koja je jedina osoba upoznata s načinom rada meta meyton
odgovara kako prema njegovim informacijama nije moguće odvojiti zasebno dvije mete
koje bi radile samostalno jer se mete spajaju sa prilagođenim računalom koje je
pogonjeno i upravljano server programom. Mete se ne mogu koristiti zasebno odvojeno
od servera, sugerira da je možda jedini način da se to realizira stvaranje novog servera
koji bi možda mogao upravljati odvojenim metama. Predsjednik sugerira da se informira
sa proizvođačem meta.

-

Delegati discipline trap imaju želju organizirati sastanak sa interesnom skupinom za
održavanje natjecanja „Hrvatske Lige Zapad“ te da skupina sastavi pravilnik za
provedbu tog natjecanja i pripremi sve za priznanje kao jedno od službenih natjecanja u
SSIŽ. Predsjednik sugerira ako se tome daje službeni okvir SSIŽ, naziv natjecanja bi
trebao reflektirati ime županije, a ne Hrvatske. Dogovoreno je da će se interesna
skupina sastati i dati prijedlog ŽSV za realizaciju tog natjecanja.

-

Delegati SK „Istra“ Tar-Vabriga izvijestili su da je streljana za leteće mete u Taru-Vabrigi
dobila rješenje MUP-a i službeno otvorena za civilno korištenje.

-

23.6. održava se Izborna skupština HSS-a, član Izvršnog Odbora Moris Popović
izvijestio je skupštinu o radu u prethodnom mandatu, pokušaju uvođenja novih disciplina
u organizaciju i mnogo ostalih aktivnosti. Informirao je o planu rada kandidata za
predsjednika Huberta Kišpala u nadolazećem mandatu ako bude izabran. Intenzivno će
se raditi na marketingu i promociji sporta u medijima i među mladima nastupima
reprezentacije i unaprjeđenju informacijskog sustava HSS. Predsjednik Vjekoslav
Poropat i Dopredsjednik Valter Cernogoraz naveli su i nedostatke pojedinih tijela HSS-a.
U dosadašnjem mandatu SSIŽ je imao tri člana tijela HSS-a (NO, IO i dopredsjednik
HSS-a), što prije mandata Huberta Kišpala nije imao. U nadolazećem mandatu, ako
Hubert

-

Razgovaralo se o mogućnosti kooptiranja velikog – međunarodnog – prvenstva koje bi
se održalo na području Istarske Županije do 2024. godine. Za takvo nešto postoji interes
od strane davatelja organizacije, potrebno je provjeriti na koji način i gdje se može u Istri
napraviti slično natjecanje.

-

Predsjednik navodi da ključni problem u Istarskoj Županiji i dalje ostaje nedostatak
uvjeta tj. civilnih strelišta za provedbu treninga i natjecanja. Tajnik je pokrenuo
pregovore s MORH oko dodjele vojnog strelišta Valdebek na korištenje SSIŽ ili Istarskoj
županiji i napravio projektni zadatak uređenja strelišta za civilnu upotrebu.

-

U općini Bale skupljena je kritična masa za osnivanje Streljačkog Društva Bale koja će
se održati u nadolazeća 2 tjedna. Općina je u izmjeni GUP-a u kojeg će premjestiti
oznaku strelišta na područje starog kamenoloma Val Vida. Općina ima interes ulaganja i
realizacije civilnog strelišta za leteće mete. Projektni zadatak je već napravljen i poslan
investitoru.

-

Predlaže se da nakon redovne skupštine se raspiše Izvanredna Izborna skupština za
odabir članova Nadzornog Odbora.

Skupština je završila u 21 sat.

U Rovinju-Rovigno 18.06.2019. godine
Moris Popović
Tajnik SSIŽ
Ovjerovitelj
Franko Licul

