STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

ZAPISNIK
Sa sjednice godišnje Skupštine Streljačkog Saveza Istarske Županije koja se održala u Fažani,
restoran Ulika, dana 1. listopada 2021. sa početkom u 18:30 sati.

Pozvano 39 zastupnika (3 zastupnika za svaku članicu).
Prisutno 22 zastupnika:
-

SK „Rovinj“ Rovinj-Rovigno – Ivan Sapundžić, Rudolf Marić i Moris Popović

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

SD „Pijat“ Vodnjan – Maurizio Biasiol

-

SK „Eustahije“ Divšići – Manuel Petrić i Mate Sošić

-

SD „Istra“ Barban – Andrej Kancelar, Dušan Benčić i Milio Grabrović

Odsutni:
-

SK „Bujština“ Umag

-

SK „Sagitar“ Kanfanar

-

SK „Istra“ Tar-Vabriga

-

SK „Lovac“ Rovinj-Rovigno

Ostali prisutni:
-

SD Uljanik Pula – Dušan Adamenko

STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTARSKA ULICA 13A - ROVINJ-ROVIGNO 52210 - PP.87 POŠTA ROVINJ
OIB: 15686008653 - WWW.SSIZ.HR – INFO@SSIZ.HR – TEL/FAX: 052/813766 – TAJNIŠTVO 091/5061814
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.

Sjednicu godišnje skupštine SSIŽ otvorio je Predsjednik, pozdravio prisutne, te predložio sljedeći
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Izbor radnog predsjedništva – verifikacijska komisija i zapisničar sa ovjeroviteljima
Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine (dostupan na mrežnim stranicama)
Izvještaj o radu 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2020. godinu
Izvješće Nadzornog Odbora
Plan i program rada za 2021/2022. godinu
Financijski plan za 2021/2022. godinu
Prijedlog za primitak u savez STRELJAČKI KLUB „TARGET“ Vižinada
Prijedlog za primitak u savez STRELJAČKO DRUŠTVO „KAMILOVICA“ Višnjan
Prijedlog promjene žiro-računa poslovanja
Prijedlog osnivanja Istarske Lige VK Pištolj/Revolver
Razno

Dnevni red jednoglasno usvojen.
Ad. 1
Izbor radnog predsjedništva;
-

verifikacijska komisija: Ivica Bolonović i Nenad Brkarić

-

radno predsjedništvo: Vjekoslav Poropat, Valter Cernogoraz i Marinko Krbravčić

-

zapisničar: Moris Popović

-

ovjerovitelj: Rudolf Marić

Svi prijedlozi jednoglasno usvojeni.
Izvještaj verifikacijske komisije: Predsjednik verifikacijske komisije izvješćuje da je na skupštinu
pozvano 39 delegata, predstavnika iz 13 članica a na sjednici je prisutno 22 delegata i 1 gost, te
Skupština može nastaviti sa radom i donositi pravovaljane odluke i zaključke.
Ad. 2
Zapisnik sa prošle skupštine jednoglasno usvojen.
Ad. 3
Izvješće o radu u SSIŽ za 2020. 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 natjecateljskoj sezoni 2020-2021 nije održana su PIŽ u Trapu, PIŽ Pištolj-Revolver
25m.

-

Predsjednik SK Rovinja, ukratko je izvijestio skupštinare o statusu izgradnje streljane u
Rovinju koja je pri kraju.

-

Održan je tečaj za suce i trenere streljaštva u lipnju 2020. godine.

-

Istaknuti su rezultati SD „Gusar“ Novigrad od Giovannija Cernogorza, rezultati SK „Istra“
Marčana, koji je prvak Hrvatske u VK Pištolj seniori i SK „Rovinj“ rezultati Zlatke Hlebec
u disciplini zračni pištolj seniorke.

Izvješće o radu jednoglasno je usvojeno.
Ad. 4
Financijski izvještaj za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.
Ad. 5
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. 6
Plan i program rada za 2021/2022. 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

-

Sastavljanje kalendara županijskih natjecanja

-

Financiranje manifestacija i programa kroz dodjelu namjenskih sredstva

-

Županijsko streljačko vijeće u lipnju i rujnu

-

Kamp mladih u Puli, discipline zračnog oružja

-

Županijska selekcija, disciplina Trap

-

Organizacija tečaja za suce i trenere

-

Pružanje podrške članicama u s vezi financiranja programa i manifestacija

Plan i program jednoglasno je usvojeni.

Ad. 7
Financijski plan SSIŽ za 2021/2022. godinu iznio je Tajnik, koji je jednoglasno usvojeno.
Ad. 8
Primitak u savez STRELJAČKI KLUB „TARGET“ VIŽINADA, Tajnik je predočio dostavljenu
dokumentaciju.
Primitak u savez jednoglasno je usvojen.

Ad. 9
Primitak u savez STRELJAČKO DRUŠTVO „KAMILOVICA“ VIŠNJAN, Tajnik je predočio
dostavljenu dokumentaciju.
Primitak u savez jednoglasno je usvojen.
Ad. 10
Prijedlog promjene žiro-računa poslovanja iz trenutne financijske institucije u ERSTE Banku,
jednoglasno usvojen
Ad. 11
Prijedlog osnivanje Istarske Lige VK Pištolj/revolver 25m jednoglasno usvojen.
Natjecanje će se odvijati u 5 kola prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza s obaveznom
prijavom sportaša kroz HSS-IS sustav.
Zadužuje se tajnik za prijedlog izrade dokumenta ligaškog natjecanja i Istarskoj Županiji.
Ad. 12
Razno
-

Predsjednik iznosi izazove s kojima se susreću razni klubovi koji rade s djecom.
Problem malih sredina gdje djeca većinom odlaze nakon osnovne škole u veće gradove
na srednjoškolsko obrazovanje.

-

Tajnik naglašava problem u skupljanju kvoruma na elektronskim sjednicama ŽSV,
nažalost, vrlo malo osoba sudjeluje u radu, te moli da se svi aktivno uključe.

-

Predsjednik predlaže da se uputi dopis Izvršnom odboru HSS-a na usvajanje da svi
županijski savezi organiziraju svoja prvenstva kroz sustav HSS-IS zbog problematike
lažiranja i dopunjavanja rezultata.

Skupština je završila u 20:00 sati.
U Fažani, 1. listopada 2021. godine

Moris Popović
Zapisničar
Ovjerovitelj
Rudolf Marić

