SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA
Broj: 426/2014
Split, 5.9.2014.

ZAPISNIK
45. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 4.9.2014.g. u sali za sastanke ŠC
“Gripe“ s početkom u 17,00 sati.

Prisutni: Igor Boraska, predsjednik, Jurica Topić, dopredsjednik te članovi:
Ostali:

Dražen Čular, Nenad Šarić, Mario Tomljanović, i Marko Žaja
Vlatko Škiljo, glavni tajnik i Danira Mardešić, zapisničar

Dnevnired:
1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Izvršnog odbora SSŠ-a
2. Proslava Dana splitskog sporta
3. Donošenje odluke o dodjeli Trofeja SSŠ-a " Fabjan Kaliterna" i Godišnje nagrade SSŠ-a "
Mihovil Radja " za fair play i čestitost u sportu kao i posebne plakete SSŠ-a klubovima povodom
obljetnice utemeljenja
4. Zamolba za financijsku potporu prilikom proslave 80. godina Kuglačkog kluba „Marjan“
5. Zamolba za promjenu sufinanciranog trenera u Vaterpolskom klubu“ Jadran“ i Klubu dizača
utega „Split Tromont“
6. Razno.
Ad.1.
Zapisnik 44. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.
Služba za sport Grada Splita još nije dostavila zamolbu SSŠ-u za rebalansiranje proračunskih stavki (na
teret „sportske škole djece i mladeži“/01-01-02/ te „stipendiranje vrhunskih sportaša“/(01-01-03-/ iz
nadležnosti SSŠ-a /sa svake od po 70.000,00 kuna/, a u korist „potpore sportašima, klubovima i
udrugama vrhunskog sporta“ /01-02-03/ u nadležnosti Grada), a za što je Izvršni odbor donio uvjetnu
odluku na svojoj 44. sjednici. Zato se predsjednik Saveza Igor Boraska obvezao razgovarati s Hrvojem
Akrapom, pročelnikom Službe.
Glavni tajnik obrazložio kako su sve odluke s prethodne sjednice, a vezano za rebalansiranje stavki
proračuna, dostavljene Službi za sport Grada.
Ad.2.
O programu proslave Dana splitskog sporta (u organizaciji SSŠ-a i Splitskog saveza veteranskog sporta),
a koja će se ove godine upriličiti na splitskoj Rivi 14.9.2014. s početkom u 20,00 sati, članove Izvršnog
odbora upoznao je Vlatko Škiljo.
Mjesto postavljanja glavne bine još nije definirano (dvije su lokacije u opciji: jedna ispred Turističke
zajednice Grada Splita, a druga na samom početku Rive, ispred fontane). Program, osim mimohoda
splitskih klubova (kojima je 1. rujna upućen poziv na sudjelovanje), obuhvaća nastup limene glazbe
HRM-a, „Spalatina“, splitskih mažoretkinja i klape Šufit. I za sami kraj predviđen je koncert. U okviru
proslave dodijelit će se nagrade SSŠ-a: Trofej „Fabjan Kaliterna“ i Godišnja nagrada „Mihovil Radja“
za fair play i čestitost u sportu, ali i posebna priznanja klubovima koji ove godine obilježavaju značajnu
obljetnicu (HVK“Gusar“, JK „Labud“, Kuglački klub „Marjan“ i Klub dizača utega „Split Matadura“).
Također će biti proglašenje pobjednika olimpijskog plivačkog maratona „3 bazena“ koji se 14. rujna
organizira na startu plivačkog bazena POŠK u 9,00 sati (na potezu do plivališta Mornara u Poljudu). Za
kraj službenog dijela programa predviđeno je evociranje uspomene na 35. godišnjicu MIS-a (simbolički
će se uručiti buketi cvijeća Đurđici Bjedov, nositeljici službene zastave MIS-a, Dušku Mrduljašu, koji
je dao prisegu u ime sportaša MIS-a te Vladmiru Pezi, predsjedniku Koordinacijskog odbora RH za Igre,
a koji će ujedno održati govor). U Muzeju sporta dogovorena je izložba u povodu ove obljetnice.
Prigodni domjenak za uzvanike predviđen je po završetku programa u prostoru splitske ribarnice.

Pokroviteljstvo nad proslavom potvrdio je predsjednik RH (postoji mogućnost da dođe u Split).
Pozdravni govor održat će predsjednik Saveza. Ovisno o odazivu, mogući su i drugi pozdravni govori
(predstavnika Grada Županije …).
Zaključeno je kako je važno animirati što veći broj splitskih klubova, dobro organizirati (kanalizirati)
sportaše nakon mimohoda. U tu će se svrhu angažirati redari. Zamoljen je Marko Žaja da u tom dijelu
pomogne (redarskom službom).
Za potrebe pokrića troškova organizacije proslave Dana splitskog sporta Izvršni odbor SSŠ-a donio je
odluku da se s proračunske stavke „proslava obljetnica sportskih udruga“, 01-01-08 Splitskom savezu
športova doznači iznos od 20.000,00 kuna.
Ad.3.
Nekoliko uvodnih riječi i obrazloženja vezano za rad Komisije za protokol, nagrade i priznanja dao je
njen predsjednik Jurica Topić. Stavio je naglasak na Pravilnik o nagradama za kojeg drži da ga treba
mijenjati (posebno dio vezano za nagrade povodom obljetnica klubova i nagrade svjetskim prvacima).
Dalje je naglasio kako je za nagrade SSŠ-a u Savez pristiglo 9 prijedloga.
Nakon svih obrazloženja Izvršni odbor prihvatio je prijedlog Komisije te je donio jednoglasnu odluku
o dodjeli nagrada SSŠ-a kao slijedi:
-

-

Trofej SSŠ-a „Fabjan Kaliterna“:
1. Radovan Miškov (prijedlog VK “Veteran 70“)
2. Tomislav Mišo Bilić (prijedlog HVK “Gusar“)
Godišnja nagrada SSŠ-a „Mihovil Radja“ za fair play i čestitost u sportu:
1. Goran Rebac (prijedlog Udruge za osnivanje Muzeja športa-Split)
Posebne plakete za obljetnicu kluba:
1. Hrvatski veslački klub “Gusar“ (100 g.)
2. Jedriličarski klub “Labud“ (90 g.)
3. Kuglački klub “Marjan“ (80 g.)
4. Klub dizača utega “Split“Matadura“ (50 g.)

Za Trofej SSŠ-a prijedlog Aleksandra Bašića (osobni prijedlog) nije prihvaćen kao i prijedlog
JK“Labud“ za Tinu Mihelić.
Dogovoreno ja da će nagrade SSŠ-a uručiti Igor Boraska i Jurica Topić. Postoji mogućnost da se u
dodjelu uključi i netko od uzvanika, ovisno o odazivu (što će se utvrditi na licu mjesta, uoči same
proslave).
Ad.4.
Uvažena je zamolba Kuglačkog kluba “Marjan“ tako da je Izvršni odbor donio odluku o isplati
financijske pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna za proslavu 80. obljetnice (proračunska stavka
„proslava obljetnica sportskih udruga“, 01-01-08).
Ad.5.
5.1.
Vaterpolski klub „Jadran“ uputio je zamolbu za promjenu sufinanciranog trenera. Umjesto Željka
Gusića, koji je na vlastiti zahtjev 31.7.2014. prekinuo radni odnos u klubu, od 1.8.2014. predlažu
Marijana Smoju.
Izvršni odbor odlučio je konačnu odluku donijeti nakon što klub dostavi svu potrebnu dokumentaciju.
5.2.
Klub dizača utega „Split Matadura“ također je uputio zamolbu za promjenu sufinanciranog trenera.
Po njihovim navodima, Ivan Biočić bi se iz osobnih razloga povukao s mjesta sufinanciranog trenera,
pa klub predlaže Boška Čavku kao njegovu zamjenu.
Budući je i ova molba nepotpuna, odlučeno je zatražiti nadopunu, nakon čega će se ista razmotriti.

Ad.6.
6.1.
Ponovno se postavilo pitanje o mogućnosti održavanja elektronskih sjednica IO-a (Mario
Tomljanović).
6.2.
O sadržaju nedavno održanog sastanka s dopredsjednicima Hrvatskog društva za povijest športa
Zrinkom Čustonjom i Juricom Gizdićem nekoliko riječi dao je glavni tajnik. Sastanku su još, pored
glavnog tajnika SSŠ-a, nazočili Robert Kučić, predsjednik Komisije SSŠ-a za povijest sporta i Mladen
Cukrov iz Muzeja športa-Split.
Tom prigodom je dana informacija kako u Kataru upravo predstoji svjetski kongres društava za povijest
sporta. Sljedeće godine kongres će se održati u Splitu. Predloženo je da organizatori budu Hrvatsko
društvo za povijest športa i Splitski savez sportova u vremenu od 17. do 22.8.2015. Kongres se uglavnom
samofinancira (kotizacija i troškovi smještaja) za oko 120 osoba. Obveza je organizatora upriličiti
svečanost otvaranja (Meštrovićeva galerija), svečanu večeru, jednodnevni izlet. Društvo je u obvezi
Savezu dostaviti kompletan troškovnik.
Izvršni odbor donio je odluku o prihvaćanju ove organizacije. Također je zaključeno kako se potrebita
financijska sredstva za ovu namjenu trebaju osigurati u financijskom proračunu Grada za 2015.g. kroz
Javne potrebe u sportu.
6.3.
Glavni tajnik upoznao je prisutne s rješenjem Općinskog državnog odvjetništva iz Splita i o razlozima
odbacivanja kaznene prijave protiv Zvonka Giljanovića i Davora Jurića iz Boksačkog kluba „Split“
(zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave iz čl.311.st.2. KZ-a/97).
6.4.
Protiv vrhunskog sportaša Martina Marića (I. kategorija) iz Atletskog kluba ASK zbog pozitivnog
nalaza na dopinškoj kontroli od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping pokrenut je
stegovni postupak i privremeno je suspendiran. Kad stigne službeno rješenje, slijedi mu ukidanje
stipendije od strane proračunskih sredstava Grada Splita. Zaključak je to Izvršnog odbora.
6.5.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport
„Franjo Bučar“ u 2014.g. (nagrada za životno djelo i godišnja nagrada). Rok za podnošenje poticaja
je 1.10.2014.
Predloženo je da se Roberta Kučića nominira za ovu nagradu (D.Čular), a o drugim mogućim
prijedlozima, zaključeno je, još će se razmisliti, nakon čega će se donijeti konačna odluka.
6.6.
U Savez je stigao dopis HOO-a o uključivanju saveza u obilježavanje Dana HOO-a (10. rujna) što je IO
primio na znanje.
Sjednica Izvršnog odbora zaključena u 18,20 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik:

Danira Mardešić

Igor Boraska

