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Vojnovićeva 42/2kat; 10000 Zagreb; Hrvatska; OIB: 74591549639;
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DRUŠTVO SPORTAŠA
VETERANA I REKREATIVACA
10000 Zagreb, Vojnovićeva 42/2 kat

U Zagrebu, 10. travnja 2017.
Ur.Broj: 57/2017

SKRAĆENI ZAPISNIK

s 1. sjednice Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca, koja je održana 04. travnja
2017. u prostorijama Društva, Vojnovićeva 42., 10000 Zagreb, s početkom u 19.15 sati.

Prisutni članovi: Klaudija Bubalo, Neven Šavora, Aleksandra Lipić, Boško Lozica (telefonski prisutan) i Ivan
Mijatović (telefonski prisutan).
Odsutni članovi: Dragutin Šurbek, Hrvoje Sertić, Rodoljub Todorović i Sulejman Tabaković.

Ostali nazočni:
- Predstavnik UO Zaklade DSVR-a:

o Vjekoslav Šafranić – Upravitelja Zaklade
- Predstavnik Nadzornog odbora DSVR-a:

o Rade Krnjeta
- Tajnica DSVR-a:

o Eleonora Kovač

Predsjednica DSVR-a gđa. Klaudija Bubalo  pozdravila je sve prisutne članove, utvrdila kvorum te
predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora DSVR-a od 24. studenog 2016.
2. Realizacija aktivnost DSVR-a od siječnja do ožujka 2017. (Prilog – popis svih aktivnosti)
3. Poziv od Zajednice sportova Šibensko-kninske županije za obilježavanje Međunarodnog olimpijskog

dana, ŠIBENIK – 18. svibnja 2017.
a. Prijedlog – članovi koji će prisustvovati obilježavanju Međunarodnog olimpijskog dana

4. Prijedlog – Potencijalna kupnja umjetničkih slika - Vrhunski sportaši
5. Razno

Dnevni red je bez rasprave jednoglasno usvojen.

Ad.1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora DSVR-a od 24. studenog 2016.
Zapisnik s 10. sjednice Upravnog odbora DSVR-a usvojen je po svim točkama dnevnog reda.

Ad.2. Realizacija aktivnost DSVR-a od siječnja do ožujka 2017.
Predsjednica, gđa. Klaudija Bubalo detaljno je informirala sve nazočne članove o provedenim aktivnostima
DSVR-a od siječnja do ožujka 2017. godine te napomenula kako aktivno sudjelujemo u organiziranju
edukativnih predavanja, javljanju na potencijalne Javne natječaje te kako se članovi kontinuirano
informiraju putem maila, Internet stranice – vijesti kao i putem društvene mreže – Facebook. U prilogu je
detaljno Izvješće o provedenim aktivnostima DSVR-a za predmetno razdoblje.
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Ad.3. Poziv od Zajednice sportova Šibensko-kninske županije za obilježavanje Međunarodnog
olimpijskog dana, ŠIBENIK – 18. svibnja 2017.
Gđa. Klaudija Bubalo sve je nazočne članove informirala o pristiglom Pozivu od Zajednice sportova
Šibensko-kninske županije koji je uputio glavni tajnik gdin. Ante Tanfara te stavila točku dnevnog reda na
razmatranje i prijedlog glede odabira članova koji će prisustvovati Međunarodnom olimpijskom danu u
Šibeniku.
Svi prisutni usuglasili su se kako će se informirati i ostali potencijalni članovi DSVR-a kako bi zainteresirani
dostojno predstavili zagrebačku delegaciju u Šibeniku.
Od prisutnih članova na sjednici Upravnog odbora potvrđeno je kako će na obilježavanje MOD u Šibenik
ići: Klaudija Bubalo, Vjekoslav Šafranić, Aleksandra Lipić, Eleonora Kovač te kako će se u najkraćem roku
zatražiti povratna informacija i od ostalih potencijalnih zainteresiranih članova.
Također, jednoglasno je zaključeno kako će se od Sportskog saveza Grada Zagreba zatražiti najam kombija
za što je potrebno popuniti obrazac - Zahtjev i poslati ga na vrijeme kako bi isti bio i odobren.

Ad.4. Prijedlog – Potencijalna kupnja umjetničkih slika - Vrhunski sportaši
Gđa. Klaudija Bubalo zamolila je Stručnu tajnicu, Eleonoru Kovač za kratku informaciju vezano za
predmetnu temu. Gđa. Eleonora Kovač informirala je sve prisutne kako je još u siječnju 2017. otvorena
komunikacija s gđom. Dubravkom Golubić-Krpan nakon održanog sastanka s g. Damirom Došenom vezano
za potencijalnu kupnju slika vrhunskih sportaša koje su bile izložene na eminentnoj izložbi na kojoj su
prisustvovali bivši vrhunski sportaši, ljubitelji sporta, razni mediji i drugi dragi gosti. Gđa. Dubravka
Golubić-Krpan u inicijalnom razgovoru spomenula je kako bi cijena otkupa slika iznosila cca 10.000,00
kuna te ukoliko smo zainteresirani da za iste i zatražimo ponudu. U prilogu je popis imena vrhunskih
sportaša koji su na slikama.
Članovi Upravnog odbora nakon što su primili na znanje informaciju oko cijene i procedure oko otkupa
predmetnih slika podržali su prijedlog i predložili da se mailom obratimo gđi. Golubić-Krpan i ponudimo
ispred DSVR-a iznos od 5.000,00 kuna za otkup slika s obzirom na financijsku situaciju DSVR-a i strogo
namijenjena financijska sredstva iz gradskog proračuna.
Jednoglasno je zaključeno kako će gđa. Eleonora Kovač poslati mail gđi. Golubić-Krpan s prijedlogom
članova Upravnog odbora vezano za otkup slika vrhunskih sportaša te zatražiti povratnu informaciju.

Ad.5. Razno
Gospodin Vjekoslav Šafranić, upravitelj Zaklade DSVR-a te kao gost na UO i aktivni član DSVR-a, spomenuo
je kako nas u svibnju očekuju razna sportska događanja na kojima bi svakako članovi DSVR-a trebali biti
prisutni. Jedno od događanja je i obilježavanje Svjetskog dana sporta na ŠRC Trnju na kojem su članovi
DSVR-a aktivno sudjelovali i u 2016. godini.
Također, napomenuo je kako će se krajem lipnja i početkom srpnja u organizaciji Sportskog saveza Grada
Zagreba održati „Turnir četiri grada“ – međunarodno natjecanje te je predložio kako bi na predmetnom
događanju mogli prisustvovati i članovi DSVR-a iz sportova koji će biti zastupljeni, a sve u vidu prezentacije
sporta, dodjele nagrada i sl.
Također napomenuo je kako bi se na temelju dobivenog maila od SSGZ-a, a vezano uz proslijeđeni mail od
Središnjeg državnog ureda za šport, ispred DSVR-a trebali očitovati i zauzeti stav putem dobivenog
upitnika - Upitnik analize važećeg Zakona o sportu te na taj način pridonijeti u izradi novog ZOS.
Svi članovi jednoglasno su podržali prijedloge g. Vjekoslava Šafranića.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 20.20 sati.

Zapisnik izradila
Stručna tajnica DSVR-a
Eleonora Kovač, prof.

Predsjednica
Upravnog odbora DSVR-a

Klaudija Bubalo, prof.


