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Redovita Sjednica Skupštine Školskog športskog saveza Varaždinske županije (u daljem 
tekstu: ŠŠSVŽ) održana je 04.09.2013.godine, srijedu, u Varaždinu, Palači Varaždinske 
županije, Franjevački trg 07, sa početkom u 18:00 sati. 
 
Predsjednica Josipa Polančec Štimec pozdravila je prisutne i otvorila je Redovitu Sjednicu 
Skupštine ŠŠSVŽ.  
 
AD.1. 
Izbor radnih tijela 
Za sastav Verifikacijske komisije predlažu se: Dubravko Banek, Ante Sudec i Mario Sremec 
za sastav ovjerovitelja ovog Zapisnika predlažu se Nevesin Vusić i Verica Ozmec 
za zapisničara se predlaže Ivana Putarek. 
ODLUKA: Jednoglasno se usvaja prijedlog radnih tijela. 
Izvješće Verifikacijske komisije:  
Broj prisutnih iznosi 22, od toga 21 s pravom glasa: 1.Brigita Drvar Njegač, 2.Darko Cvek, 
3.Nevesin Vusić, 4.Lovorka Maruševec, 5.Dubravko Banek, 6.Biserka Topolovec, 7.Dragutin 
Dolenec, 8.Damir Popović, 9.Ante Sudec, 10.Predrag Dobrotić, 11.Verica Ozmec, 12.Damir 
Fotak, 13.Kruno Poje, 14.Irena Premuž, 15.Tanja Vincek, 16.Josipa Polančec Štimec, 
17.Tanja Ostović Šlehta, 18.Dario Kos, 19.Ana Oreški, 20.Mario Sremec, 21.Zlatko 
Knolmajer. 1 bez prava glasa - Ivana Putarek 
ZAKLJUČAK: Sve odluke koje Skupština donese na ovoj sjednici bit će pravovaljane. 
 
AD.2.  
Predsjednica J. Polančec Štimec predložila je Dnevni red. 
ODLUKA: Prijedlog Dnevnog reda jednoglasno je usvojen.  
Poziv na Redovitu Sjednicu ŠŠSVŽ sa Dnevnim redom sastavni je dio ovog Zapisnika, nalazi 
se u prilogu i bit će pohranjen u Arhivi ŠŠSVŽ. 
Materijali za Sjednicu dostavljeni su u roku i na način zadan Statutom ŠŠSVŽ. 
 
AD.3 
Verifikacija Zapisnika sa prethodne Sjednice Skupštine ŠŠSVŽ – Redovite sjednice 
Skupštine ŠŠSVŽ, od 25.02.2013.god. 
Zapisnik s Redovite sjednice Skupštine ŠŠSVŽ, održane 25.02.2013.god. dostavljen je svim 
članicama elektronskom poštom, te je objavljen na službenim stranicama ŠŠSVŽ, 
www.sssvz.hr, u zadanom roku, sukladno odredbama Statuta ŠŠSVŽ. 
ODLUKA: Zapisnik s Redovite sjednice Skupštine ŠŠSVŽ I.-2013., od 25.02.2013.god. 
jednoglasno se prihvaća, a original, potpisan od ovjerovitelja Zapisnika bit će pohranjen u 
Arhivi ŠŠSVŽ. 
 
AD.4. 
Sustav i Kalendar natjecanja za školsku godinu 2013.-2014. 
Prisutni su upoznati sa Sustavom i Kalendarom natjecanja. 
Istaknute su izmjene i novosti u odnosu na prošlu školsku godinu: 

• imenovani su Koordinatori skupina za osnovne škole: Kruno Poje, Verica Ozmec, 
Damir Fotak, Tomislav Horvatić, Ante Sudec, Zenil Vugrinec i Zlatko Knolmajer. 
Koordinatori skupina održat će Sastanak skupine gdje će dogovoriti Kalendar 
natjecanja po skupini (domaćine i voditelje po svakom sportu) i dostaviti ga do 
01.10.2013.god. u ŠŠSVŽ, na sssvz.mail@gmail.com Kalendar natjecanja skupine bit 
će usklađen s Kalendarom županijskih natjecanja. 

•  Koordinatori skupina dostavljat će Izvještaje s natjecanja svoje skupine sa svom 
pratećom original dokumentacijom (Izvještaj s natjecanja, Prijave i Zapisnici). 
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Obrazac Izvještaja s natjecanja objavljen je na www.sssvz.hr. Original dokumente 
(Izvještaj, Prijave i Zapisnici) dostavlja osobno ili poštom na adresu ŠŠSVŽ. 

• Koordinatori skupina imaju pravo na naknadu, a o pitanjima visine i načina isplate 
odluku će donijeti IO ŠŠSVŽ do kraja školske godine 2013.-2014. 

• Domaćini –voditelji natjecanja provjeravaju dokumentaciju prije natjecanja, provode 
ždrijeb uzimajući u obzir rezultate od prethodne šk.god. Svi rezultati šk.god.2012.-
2013.dostupni su na www.sssvz.hr. Po održanom natjecanju domaćin-voditelj 
Izvještaj s natjecanja s dvije fotografije s natjecanja dostavlja u ŠŠSVŽ 
(sssvz.mail@gmail.com), a original dokumentaciju (Izvještaj, Prijave i Zapisnike) 
dostavlja Koordinatoru skupine. 

• U natjecanjima skupine kako bi 1.i2.plasirane ekipe imale pravo nastupa na sljedećoj 
razini natjecanja mora se natjecati 6 ekipa  

• Zdravstvenu opću i posebnu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima 
Školskih sportskih društava utvrđuje Zakon o sportu, a na obrascu Prijave na 
natjecanje navedeno je da se ovjeravanjem iste od strane škole potvrđuje zdravstvena 
sposobnost učenika da sudjeluje na natjecanju te se ŠŠSVŽ ograđuje od ikakve 
odgovornosti  

• Srednje škole u školskoj godini 2013.-2014. nisu raspoređene u skupine već se 
natjecanje organizira sukladno Inicijalnim prijavama (polufinale po potrebi) i ždrijeb 
radi uzimajući u obzir rezultate prethodne školske godine. Rezultati su dostupni na 
www.sssvz.hr 

• Sustav i Kalendar natjecanja za šk.god. 2013.-2014. objavljeni su na www.sssvz.hr 
• Obrazac prijave na natjecanja za šk.god. 2013.-2014.  objavljen je na www.sssvz.hr 
• Obrazac Izvještaja s natjecanja za šk.god. 2013.-2014. objavljen je na www.sssvz.hr 

 
 
AD.5. 
Domaćinstva natjecanja u školskoj godini 2013.-2014. 
Domaćinstva natjecanja potrebno je organizirati na razini skupina i finalnih županijskih 
natjecanja za osnovne škole te na razini polufinala, ako se ukaže potreba, te finalnih 
županijskih natjecanja za srednje škole. 
Putem inicijalnih prijava škole su se prijavile za domaćinstva finalnih županijskih natjecanja. 
Ukoliko se iz nekog sporta ne prijavi domaćin, IO ŠŠSVŽ će imenovati domaćina, sukladno 
odredbama Statuta ŠŠSVŽ. 
Domaćini natjecanja bit će objavljeni na www.sssvz.hr  
 
AD.6. 
Izvještaj o radu ŠŠSVŽ 
Prisutnima je podnesen Izvještaj o radu ŠŠSVŽ u školskoj godini 2012.-2013. 
Isti je dostavljen u materijalima za Sjednicu te je sastavni dio ovog Zapisnika. 
ODLUKA: Izvještaj se jednoglasno prihvaća. 
 
Ad.7. 
Ostalo 

• Predsjednica je izvijestila da će se ŠŠSVŽ prijaviti za domaćinstva PDP RH natjecanja  
• Provoditi će se natjecanja 5. i 6. razreda 
• Voditelji / ŠSDi će od ŠŠSVŽ dobiti sredstva sukladno mogućnostima i Proračunu 
• ŠŠSVŽ se uključuje / prijavljuje na natječaje koji se financiraju iz EU fondova 
• Voditelji koji primaju nagradu Varaždinske županije trebali bi se pojaviti na dodjeli 

nagrada koju organizira Varaždinska županija 
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• Apelira se na voditelje da prate objave na www.sssvz.hr, službenom glasilu ŠŠSVŽ 
• ŠŠSVŽ dodjeljuje nagrade za ostvarene rezultate na Završnici Državnog prvenstva RH 

2012.-2013.: I.OŠ Novi Marof – Atletika –dječaci-1.mjesto; I.OŠ Varaždin-stolni 
tenis-djevojčice-3.mjesto; II.OŠ Varaždin-odbojka-dječaci-3.mjesto; Prva gimnazija 
Varaždin-stolni tenis-djevojke-2.mjesto. 

 
 
 
Predsjednica ŠŠSVŽ: 
Josipa Polančec Štimec           _____________ 
 
Ovjerovitelji Zapisnika: 
Nevesin Vusić  ___________________             Verica Ozmec ___________________ 
 


