
Z A P I S N I K 
 
 

Sa 17. sjednice Odbora 8. saziva GDCK Crikvenica, održane petak, 28.02.2020. godine u 
sjedištu društva, Trg Stjepana Radića 2, Crikvenica, s početkom u 17 sati. 
Sjednici su nazočni članovi Odbora: dr. Iva Skočilić (predsjednica), Ljiljana Mavrić, Ivana 
Butković, Nikica Barac, Robert Šandl  
Odsutni (opravdano): Ivona Matošić Gašparović, Edina Šutić 
Zapisničar: Irena Gašparović 
 
Predsjednica, dr. Iva Skočilić je otvorila sjednicu, konstatirala da je prisutno 5 od 7 članova 
Odbora, te su sve odluke i zaključci, koji će biti doneseni, pravovaljani. 
 
Predložen  je dnevni red sukladno dostavljenim pozivima.  
Ravnateljica Irena Gašparović se ispričala, napomenuvši da je, greškom, izostavljena točka 
dnevnog reda Gradsko natjecanje mladih HCK, te je, jednoglasno, ista uvršteno kao 2. točka 
dnevnog reda, te su se ostale točke dnevnog reda pomaknule za jedno mjesto: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odbora 
2. Gradsko natjecanje mladih HCK 
3. Naknade edukatorima mladih – pripreme mladih za natjecanje i radionice u školama 
4. Izvještajna Skupština 
5. Razno 

 
 

AD 1.  Ravnateljica društva Irena Gašparović je, uz poziv na sastanak Odbora, dostavila 
zapisnik s prethodne sjednice Odbora, te je isti jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 2. Ravnateljica Irena Gašparović je izvjestila članove Odbora o održavanju Gradskog 
natjecanja mladih HCK 07.03.2020. Na natjecanju sudjeluju 2 ekipe mladih (SŠ Dr. Antuna 
Barca) i 2 ekipe podmlatka (OŠ Zvonka Cara). Predloženo je Povjerenstvo za natjecanje u 
slijedećem sastavu: 

1. Dr. Iva Skočilić, predsjednica 
2. Dr. Željka Polonijo, članica 
3. Prof. Milan Martuslović, član 
4. Prof. Olga Arnaut, članica 
5. Prof. Ivana Hegedüs-Crnčić, članica 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 3. Ravnateljica Irena Gašparović je predložila članovima Odbora da naknada edukatorima 
ekipa za Gradsko natjecanje mladih ostane, kao i prošle godine, 50 kn po satu + putni 
troškovi. Za voditeljiceu ostalih radionica za mlade (prevencija trgovanja ljudima za učenike 
osnovnih i srednje škole, brojevi žurnih službih za učenike 1. tazreda osnovne škole) 
predložena je naknada od 40,00 kn po radionici. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, te je 
donesena odluka da će navedene naknade vrijediti i za buduće godine, odnosno do opoziva i 
donošenja nove odluke. 
 
AD 4. Ravnateljica Irena Gašparović je ponovila zaključak s posljednje Skupštine da se 
tijekom proljeća održi Izvještajna skupština, budući su gotovi svi potrebni izvještaju 
(Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2019.). Iako se izvješća mogu prihvatiti i krajem 
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godine, na redovnoj skupštini društva, prijedlog je došao iz razloga što se u prosincu mora 
održati Izborna skupština društva za novo mandatno razdoblje, pa da se stari saziv sastane 
prije i usvoji sva potrebna izvješća. Ravnateljica je napomenula da izvještaje za 2019. 
prihvaća stari saziv, a planove za 2021. godinu donosi novi saziv. Članovi Odbora su 
primilina znanje ovaj zaključak, te uputili izvješća za 2019. na Skupštinu za koju je, načelno, 
dogovoreno da će se održati tijekom travnja. 
 
AD 5. Ravnateljica Irena Gašparović je upoznala članove Odbora s pruženom pomoći 
članovima obitelji preminulog bivšeg korinika Eduarda Novaka. Iz Grada Crikvenice upućena 
je zamolba za pomoć obitelji nakon smrti korisnika, iza kojeg je ostalo 6 djece i 1 unuče. U 
dogovoru sa zamjenicom Gradonačelnika i potpredsjednicom GDCK Crikvenica, Ivonom 
Matošić Gašparović, kupljeni su bonovi u vrijednosti 200,00 kn te su uručeni obitelji.  
Ravnateljica je, također, upoznala članove Odbora s održanim sastankom Stžera CZ Grada 
Crikvenice povodom pojave koronavirusa u Republici Hrvatskoj, te preporukama KZTM 
KBC-a Rijeka za poencijalne darivatelje krvi uoči prve ovogodišnje akcije. 
 
 
 
 


