SKRAĆENI ZAPISNIK
16. sjednice Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, održane u srijedu
12. travnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama Saveza, Boškovićeva 4.
NAZOČNI:
ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Goran Hudovsky, Natalia Radanović, Ivan Bertović,
Tomislav Čaklec , Ivana Kutle, Zvonimir Bičanić i Damir Štokić.
Zaposlenici: Zvonimir Halamek, Sara Punčec.
Sjednicu je otvorio predsjednik Goran Hudovsky.
Jednoglasno je usvojen predloženi
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Izvršnog odbora
2. Programsko izvješće za 2016. godinu
3. Završnice Prvenstva Grada u sportskim igrama
4. Program “Odmorko proljeće”
5.Državna prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske
6. Tekuća pitanja iz rada Saveza
AD. 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 15. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
Zapisnik je jednoglasno usvojeni.
AD. 2. PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU
Na 16. sjednici izvješnog odbora glavni tajnik usmeno je obrazložio programsko izvješće koje
su članovi Izvršnog odbora dobili uz poziv za 16. sjednicu, a koje je dostavljeno Sportskom
savezu Grada Zagreba i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.
Programsko izvješće za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno.
AD. 3. ZAVRŠNICE PRVENSTVA GRADA U SPORTSKIM IGRAMA
Glavni tajnik izvjestio je članove Izvršnog odbora da je Završnica Prvenstva Grada Zagreba u
novom formatu prošla u redu te da je izvršena u potpunosti, uz pozitivne i negativne
komentare. Članovi Izvršnog Odbora predlažu da se Završnice Prvenstva Grada Zagreba
organiziraju bliže centru Grada ukoliko je to moguće jer je lokacija dvorane Dubrava nekim je
školama predaleko. Članovi Izvršnog odbora predlažu da proglašnje pobjednika i dodijela
priznanja bude nakon završenog natjecanja jedne starosne kategorije, jer se učenici i
učenice osnovnih škola čekali više od tri sata na proglašenje. Prikupit će se mišljenja
sudionika natjecanja i napraviti analiza komentara.
AD. 4. PROGRAM „ODMORKO PROLJEĆE“
Glavni tajnik izvjestio kako kreće program „Odmorko proljeće“ te kako je program raznolik i
zanimljiv. Organizirat će se slobodno plivanje na tri bazena, skokovi u vodu u okviru
slobodnog plivanja na ZP „Mladost“, streljaštvo, kuglanje na četiri kuglane, odbojka na
pijesku i stolni tenis.
AD. 5. DRŽAVNA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE
HRVATSKE
Glavni tajnik je obavjestio kako su neka Državna prvenstva već završena. Nakon proljetnog
odmora počinju prvenstva u Poreču, prvo srednje pa osnovne škole. Izvršni odbor
jednoglasno usvaja odluku o odlasku zaposlenika saveza i predsjednika na Državno
prvenstvo u Poreču. Na trošak Školskog sportskog saveza Grada Zagreba na Državno
prvenstvo srednjih škola ide stručni suradnik Hrvoje Lekić, a na Državno prvenstvo osnovnih
škola idu stručni suradnik Mario Keča i glavni tajnik Zvonimir Halamek.
AD.6.TEKUĆA PITANJA IZ RADA SAVEZA
- Glavni tajnik je iznio kako je održan sastanak sa Hrvatskim školskim sportskim savezom.
ŠSSGZ postao je pridružena članica CARneta, tražena je, od HŠSS, podrška kako bi
županijski savezi postali punopravni članovi CARneta.
Otvoreno je pitanje uvrštavanja školskih sportskih natjecanja u katalog natjecanja na
državnoj razini.
Izvršni odbor donosi odluku kako se program natjecanja svakako pokuša uvrstiti u katalog
natjecanja na gradskoj razini.
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Otvorena su pitanja o protoku informacija koje bi županijski savezi trebali imati od strane
HŠSS-a.
Traženo je od HŠSS-a da se razmotri mogućnost uvrštavanja drugoplasirane ekipe s
Prvenstva Zagreba u natjecanja na Završnici Državnog prvenstva ili na poluzavršnicu
Državnog prvenstva za srednje škole i za 7.-8. razrede osnovnih škola.
Razgovaralo se o mogućnosti uvrštavanja plivanja u program natjecanja Državnog prvenstva
za srednje škole.
Tajnik je informirao kako je članica Izvršnog odbora Ivana Kutle poslala žalbu HŠSS-u
vezanu uz promjenu termina prijava za projekt „Školsi plesni virtualni show“ koji je pomaknut
za mjesec dana. Traženo je od strane HŠSS-a kada se nešto u tom smislu mijenja da se
ponudi razlog i obrazloženje.
Načela se tema vrednovanja postignutih rezultata u atletici i plivanju na školskim sportskim
natjecanjima od strane nacionalnih saveza
- Glavni tajnik izvjestio je Izvršni odbor kako su voditelji šaha dali prijedlog za promjene
propisnika u šahu, prijava sastava kod šahista vrijedi za jedan dan, Savez želi da što više
učenika nastupa u šahu. Prijedlog izmjene posebnog propisnika za šah će se razmotriti,
prilagoditi i predložiti Izvršnom odboru na usvajanje.
- ŠSSGZ se prijavio na natječaje Sportskog saveza Grada Zagreba za rekvizite i pričuvu. Po
svakom je natječaju odobreno po 30.000,00 kuna.
Sredstva odobrena po natječaju za rekvizite su utrošena na nabavku potrebnih mreža za
odbojku, rukomet i košarku, ručne brojače te lopti za provedbu natjecanja.
Od sredstava odobrenih po natječaju za pričuvu nabavljena su prijenosna računala u
zamjenu za dotrajala stolna računala koja više nisu bila adekvatna za rad te majice za
prvake Grada i potrebe Odmorka.
- Školski sportski savez Grada Zagreba podnio je prijavu na Javni poziv za podnošenje
prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada za Prvenstvo Grada
Zagreba za učenike s intelektualnim teškoćama.
Sjednica je završila u 21,30 sati.
ZAPISNIK VODILA
SARA PUNČEC

PREDSJEDNIK
GORAN HUDOVSKY
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