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Z  A  P  I  S  N  I  K 
74.  

godišnja redovna – IZBORNA – izvještajna sjednica  
      Skupštine Nogometnog kluba „Kurilovec“ 

 
Sjednica je održana u petak, 11. veljače 2022. godine, s početkom u 18,00 sati, u prostorijama 
kluba, Sportska ulica 2A, Velika Gorica. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik kluba Dražen Vujnović te pozdravio sve nazočne, zahvalio im se na  
odazivu te poželio dobrodošlicu na godišnju, ovom prigodom i izbornu sjednicu Skupštine. 
Radni dio sjednice otvorio je gospodin Zdenko Sovina, dopredsjednik Skupštine kluba, a po 
ovlaštenju Predsjednika Skupštine i Izvršnog odbora Dražena Vujnovića. Po otvaranju sjednice 
intonirana je državna himna te minutom šutnje odana počast preminulim članovima kluba i palim 
braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata.     
               
Gospodin Sovina potom je predložio slijedeći 

 

DNEVNI RED: 
 

1.      Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela: 
  - radnog predsjedništva 
  - zapisničara 
  - ovjerovitelja zapisnika 
  - verifikacijskog povjerenstva 
 

2.      Izvješće verifikacijskog povjerenstva 
  - o broju nazočnih predstavnika u Skupštini kluba 

 

3.     Odluka o izmjenama i dopunama Statuta  
 

4.      Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: 
  - izvršnog odbora   
  - blagajnika kluba 
  - predsjednika Nadzornog odbora 
  

          5.     Rasprava po izvješćima te usvajanje istih 
 

 6.     Razrješenje predsjednika, dopredsjednika te članova Izvršnog i Nadzornog odbora   
 

          7.     Izvješće predsjedavajućeg o prijedlozima kandidata za: 
a)  predsjednika kluba 
b) dopredsjednika kluba 
c) članove Izvršnog odbora 
d) članove Nadzornog odbora    
  

        8.     Izbor: 
a)  predsjednika kluba 
b)  dopredsjednika kluba 
c)  članova Izvršnog odbora 
d) članova Nadzornog odbora   

 

           9.     Prijedlog i usvajanje: 
               - Srednjoročnog plana i programa rada 
               - Plana i programa rada za 2022. godinu 
    - Financijskog plana za 2022. godinu 
 

10.    Razno 
     - pozdravna riječ gostiju 
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Prije otvaranje rasprave i usvajanja dnevnog reda, gospodin Sovina je u ime Predsjednika kluba, kao i 
u ime nazočnih članova Skupštine, pozdravio prisutne goste na sjednici: 
 
Krešimira Ačkara, gradonačelnika Grada Velike Gorice, 
Darka Blažinčića, tajnika Zajednice sportkih udruga Grada Velike Gorice, 
Anu Plehinger, predsjednicu Etno udruge Kurilovec, 
te predstavnike medija. 
  
Potom se za riječ javio gospodin Gradonačelnik koji je u ime najbližih suradnika pozdravio nazočne 
članove Skupštine te istoj zaželio uspješan rad te donošenje odluka koje će klub i nadalje činiti jednom 
od najuzornijih sportskih udruga na području Grada. Potvrdio je i daljnje partnerstvo Grada u našim 
nastojanjima da klub iz godine u godinu podižemo na višu razinu. Podsjetio je da Grad značajno 
pomaže udrugama samim time što plača režijske troškove, a što je velika stavka u ovim vremenima 
kad cijene energenata u cijelom okruženju nekontrolirano rastu. 
Nakon toga je gospodin Gradonačelnik napustio sjednicu, s obzirom da ima obavezu tijekom večeri 
odazvati se na još nekoliko skupštinskih sjednica udruga s područja Grada Velike Gorice. 
 
Zahvalivši gradonačelniku  na odazivu i lijepim željama, gospodin Sovina je nastavio sa radnim dijelom 
sjednice te predloženi dnevni red dao na usvajanje. 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.  
  

       1.  Uslijedio je, potom, na prijedlog gospodina Sovine, izbor radnih tijela skupštinske sjednice, 
             a kako drugih  prijedloga nije bilo, isti je jednoglasno usvojen, kako slijedi: 
 

 -      radno predsjedništvo: Zdenko Sovina – predsjedavajući 
     
 -     zapisničar:   Ratko Leder 
 
 -     ovjerovitelji zapisnika: Robert Krmpotić 
                                                                Nino Košković 
      
 
 -     verifikacijsko povjerenstvo:   Ratko Leder 
                                                                     Dario Novak 
 

      
Predsjedavajući radnog predsjedništva potom je nastavio sa radnim dijelom sjednice po točkama            
dnevnog reda kako slijedi: 

 
 
        2.  Izvješće verifikacijskog povjerenstva  

 
Prije samog izvješća, predsjedavajući sjednice je nazočne upoznao sa novom odredbom statuta 
Kluba, članak. 27, prema kojem se u radu Skupštine primjenjuje odredba slijedom koje od ukupnog 
broja članova kluba upisanih u Registar članova, ukupno do 43 člana čine članove Skupštine sa 
pravom glasa i pravom da biraju, dok ostali članovi mogu sudjelovati u radu skupštinske sjednice, ali 
bez prava glasa, odlučivanja i biranja.  
 
 Odluku o izmjeni članka 27. Statuta mogu donijeti isključivo članovi Skupštine sa pravom glasa, kojih 
je prema još uvijek važećem Statutu ukupno 53. U nemogućnosti okupljanja svih članova Skupštine  
uslijed primjene i poštivanja epidemioloških mjera vezanih uz širenje virusa COVID 19, Izvršni odbor 
je donio Odluku da se svakom članu Skupštine dostavi pisana izjava u kojoj će, isključivo svojom 
dobrom i slobodnom voljom te vlastoručnim potpisom, izraziti suglasnost sa predloženim izmjenama 
članka 27. Statuta. Kako bi se izmjena citiranog članka usvojila i postala pravovaljana, neophodno je 
da putem izjave suglasnost iskaže najmanje 27 članova Skupštine sa pravom glasa.  
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 Uz predmetnu izjavu, članovima Skupštine dostavljen je i prijedlog novog saziva Skupštine od 
ukupno 43 člana sa pravom glasa. Isti prijedlog mogu usvojiti ili ga nadopuniti vlastitim prijedlogom 
kandidata za člana Skupštine sa pravom glasa. U tom slučaju Predsjednik Skupštine će biti u poziciji 
sazvati 74. izbornu sjednicu Skupštine u znatno povoljnijim uvjetima i okolnostima te uz mogućnost 
nazočnosti svih 43 članova Skupštine sa pravom glasa i odlučivanja. 
 
Izjavu suglasnosti je do dana 15.01.2022. godine potpisalo 34 od ukupno 53 člana s pravom 
glasa prošlog saziva, što znači da je odluka donijeta natpolovičnom većinom. 
 

 
Nakon toga je predsjednik verifikacijskog povjerenstva Ratko Leder podnio izvješće: od ukupno 43 
člana Skupštine sa pravom glasa kojima je dostavljen poziv za sjednicu, sjednici se odazvalo i 
nazočno je 30 članova. 
Slijedom iznijetog Skupština može donositi pravovaljane odluke – zaključio je predsjednik 
povjerenstva. 
Predsjedavajući sjednice je dao na usvajanje Izvješće verifikacijskog povjerenstva: isto je 
usvojeno jednoglasno. 
 
 

       3.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 
                        - odluka se nalazi u prilogu 
 
            Odluka o izmjenama i dopunama statuta usvojena je jednoglasno. 

 
 

4. Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: 
- izvršnog odbora   
- blagajnika kluba 
- predsjednika Nadzornog odbora 
 

Izvješća su podnijeli:  Zdenko Sovina,dopredsjednik kluba 
  Dražen Vujnović, predsjednik kluba 
  Vinko Ceković, predsjednik Nadzornog odbora 
   

Izvješća se u cijelosti nalaze u prilogu ovom Zapisniku. 
 
 

          5.  Rasprava po izvješćima te usvajanje istih 
 

Predsjedavajući je dao na raspravu svako od prezentiranih izvješća zasebno, no nitko od nazočnih 
članova se nije javio za raspravu odnosno diskusiju. Stoga se pristupilo glasovanju, isto tako o 
svakom izvješće zasebno.  

Svako izvješće zasebno usvojeno je jednoglasno, bez glasova „protiv“ ili „suzdržan“. 
 
 

6.  Razrješenje predsjednika, dopredsjednika te članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora 
     

  Na prijedlog predsjedavajućeg sjednice sva razrješenja su izglasana odnosno usvojena jednoglasno.  

    
 

           7. Izvješće predsjedavajućeg o prijedlozima kandidata za: 
a)  predsjednika kluba 
b)  dva dopredsjednika kluba 
c)  članove Izvršnog odbora   
d)  članove Nadzornog odbora 
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Predsjedavajući naglasio da je temeljem konzultacija, dogovora i koordinacija članova svih tijela 
upravljanja u klubu, utvrđena lista kandidata za obavljanje najodgovornijih funkcija u predstojećem 
četverogodišnjem mandatu. Potom je poimence pročitao imena i prezimena svih kandidata.   
Predsjedavajući sjednice je nazočnim članovima Skupštine ponudio dopunu ili izmjenu prezentirane 
liste kandidata. Kako nikakvih dopuna ili izmjena kao ni diskusija nije bilo, prišlo se glasovanju. 

 

      8.  Izbor: 
a)  predsjednika kluba 
b) dva dopredsjednika kluba 
c) članove Izvršnog odbora   
d) članove Nadzornog odbora 
Svi predloženi kandidati, zasebnim glasovanjem za svaku pojedinačnu funkciju odnosno 
članstvo u tijelima upravljanja, izabrani su i potvrđeni jednoglasno. 
Tako je gospodin Dražen Vujnović izabran za novog predsjednika kluba, a gospoda Zdenko 
Sovina  i Dinko Livada za dva dopredsjednika.  
Lista svih kandidata nalazi se u prilogu ovom zapisniku. 
 

       9.    Prijedlog i usvajanje: 
               - Srednjoročnog plana i programa rada 
               - Plana i programa rada za 2022. godinu 
    - Financijskog plana za 2022. godinu 

Predsjednik kluba je nazočnim predstavnicima u Skupštini iznio navedene prijedloge programa rada i 
financijskog plana te ih pozvao na diskusiju vezano uz iste. Kako nikakve diskusije ni rasprave po 
prijedlogu nije bilo, predloženi planovi i programi – svaki pojedinačno – jednoglasno su 
usvojeni. 
Spomenuti planovi i programi nalaze se u prilogu ovom zapisniku. 

 
10. Razno - pozdravna riječ gostiju 

Prvi se za riječ javio Darko Blažinčić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Velike Gorice te je 
pozdravivši sve nazočne zaželio uspješan rad Skupštini kao i novoizabranom rukovodstvu kluba. Upoznao 
je prisutne kako Zajednice ove godine raspolaže skromnijim sredstvima za javne potrebe u sportu nego je 
to bilo prošle godine. Uvjeren je da će i NK „Kurilovec“, kao stabilni trećeligaš, biti proračunski  tretiran 
kako i zaslužuje. Izrada prijedloga raspodjele sredstava po programskim područjima i sportskim udrugama 
upravo je u tijeku i vrlo brzo će biti ponuđena članovima Skupštine ZŠU na raspravu i usvajanje. Na kraju 
je čestitao novom rukovodstvu kluba te im zaželio uspješan rad. 
 
Nakon toga novi/stari Predsjednik kluba Dražen Vujnović zahvalio se svim prisutnima na iskazanom 
povjerenju da i slijedeće četiri godine vodi klub. Osvrnuvši se na prethodno razdoblje, koje je ocijenio vrlo 
uspješnim s obzirom na poteškoće nastale pandemijom Corona virusa, izrazio je nadu da sad dolaze neka 
bolja vremena u kojim ćemo još uspješnije raditi na stabilnosti našeg kluba. 
 
Potom je predsjedavajući radnog predsjedništva Zdenko Sovina zaključio radni dio 74. sjednice Skupštine 
kluba te sve nazočne pozvao na prigodni domjenak. 

  
 Dovršeno u 19,40 sati. 
 
 
 Velika Gorica, 11. veljače 2022. 

                       
                                                                                                                                 

     Zapisničar:                     Ovjerovitelji zapisnika:        Predsjednik: 
 

 
     Ratko Leder         Robert Krmpotić         Dražen Vujnović 
 
     ________________                    ___________________                 _________________ 

                                   
 
                 Nino Košković  
 
                       __________________     


