SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA
Broj: 522/2014
Split, 16.12.2014.

ZAPISNIK
49. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 15.12.2014.g. u sali za sastanke ŠC
“Gripe“ s početkom u 17,00 sati.
Prisutni:
Ostali:

Igor Boraska, predsjednik, Jurica Topić, dopredsjednik te članovi: Toni Gamulin, Tomislav
Karaula, Nenad Šarić, Mario Tomljanović i Marko Žaja
Tomislav Borozan, predsjednik NO, Vlatko Škiljo, glavni tajnik i Danira Mardešić,
zapisničar

Dnevnired:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 48. sjednice Izvršnog odbora SSŠ-a
Sjednica Skupštine SSŠ-a
Prijem novih klubova u članstvo SSŠ-a
Molbe
Razno

Ad.1.
Zapisnik 48. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno usvojen.
Ad.2.
Redovna sjednica Skupštine SSŠ-a zakazana je za 17.12.2014. u kino dvorani HNK “Hajduk“ s
početkom u 17 sati. (Svečani salon ŠC “Gripe“ u ovom je tjednu u najmu što je razlog zakazivanja
sjednice na drugoj lokaciji.) Pozivi za sjednicu s pripadajućim materijalima pred dva su tjedna poslani
putem elektronske pošte svim predstavnicima u Skupštini Saveza. Pozivi su, također, upućeni
predstavnicima Grada te predstavnicima medija.
Predsjednik se još jednom osvrnuo na promjene/izmjene Statuta Saveza koje će se skupštinarima
predložiti na usvajanje. Odlučeno je proširiti broj izbornih jedinica tako da će svoju posebnu izbornu
jedinicu dobiti još Kineziološki fakultet u Splitu, Splitski sveučilišni športski savez te Savez školskih
sportskih društava grada Splita. Tako će se broj izbornih jedinica u Skupštini sa 60 popeti na 63.
Zaključeno je kako za sada Splitski klub olimpijaca neće moći dobiti svoju izbornu jedinicu iz razloga
što Klub ne posjeduje sve potrebne dokumente o registraciji (nije član Saveza).
Prijedlog da u saziv Skupštine uđu i klubovi čiji su sportaši osvojili olimpijske medalje ili su sudjelovali
na posljednjim dvjema olimpijskim igrama te predstavnici momčadskih sportova koji imaju prvoligaša
u ženskoj i muškoj konkurenciji značajno će promijeniti izbornu bazu u Skupštini; stoga je Predsjednik
najavio sazivanje izborne Skupštine po usvajanju završnog računa za 2014.g., upravo iz razloga
promjene izborne baze temeljem predloženih promjena Statuta (ožujak 2015), ali i s namjerom da se
ona ubuduće održava u istom terminu, čime bi se ujedno uvažio prijedlog Nadzornog odbora o nužnosti
održavanja sjednica po usvajanju završnog računa što bi u konačnici omogućilo kvalitetniji nadzor kako
u izvršenju plana poslovanja za prethodnu, tako i plana poslovanja za tekuću godinu.
Na Skupštini će se u punopravno članstvo, a nakon počeka od 2 godine, primiti još: Splitski auto klub,
Košarkaški klub ADRIATIC, Nogometni klub "Dječji nogometni klub Talent“ i Sanjkački klub Split
2004. Nakon prijema Sanjkačkog kluba Split 2004 u punopravno članstvo SSŠ-a, klub će dobiti svoju
posebnu izbornu jedinicu.

Ad.3.
Deset je sportskih udruga zatražilo prijem u članstvo SSŠ-a. Budući da udruge zadovoljavaju postavljene
uvjete prijema (shodno Pravilniku o prijemu u članstvo Saveza), to je Izvršni odbor donio odluku o
prijemu sljedećih udruga u privremeno članstvo SSŠ-a (s počekom od 2 godine), a do konačne odluke
Skupštine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Judo klub Val
Malonogometni klub „Genius“
Odbojkaški ženski klub SPLIT „VOLLEY TEAM“
Šahovski klub „Student“
Športsko ribolovno društvo „Žrnovnica“
Taekwondo klub Energy
Veslački klub Val
Splitski boksački savez
UDRUGA SPLIT GRAD SPORTA
Plesni studio „DANCE BOX“ SPLIT

Ad.4.
Nakon usvojenog rebalansa proračuna za sport za 2014.g. na proračunskoj stavci „sportsko izdavaštvo“
ostalo je još neutrošenih sredstava i to u iznosu od 15.000,00 kuna. Temeljem prispjelih zamolbi Izvršni
odbor donio je odluku o raspodjeli sredstava kako slijedi:
1.
2.
3.

Hrvatski veslački klub „Gusar“
za tiskanje monografije u povodu 100. obljetnice u iznosu od ………. 8.000,00 kn
Herci Ganza Čaljkušić
otkup knjige „Heroine splitskoga sporta“ u vrijednosti ……………… 5.000,00 kn
Jure Srhoj za tiskanje knjige
„Od Korčule do Splita i Poljuda“ u iznosu od ………………….…….. 2.000,00 kn

Ad.5.
Neke detalje sa sastanka kojeg je imao s Hrvojem Akrapom, pročelnikom Službe za sporta Grada (12.
prosinca) iznio je glavni tajnik. Grad je izradio obrasce za tzv. programsko sufinanciranje klubova
pojedinačnog/mješovitog sporta. Zatraženo je od Saveza da se uključi u prikupljanje potrebnih podataka
koji bi se onda zajednički obradili. Klubovi će biti svrstani u 5 vrijednosnih kategorija koje će određivati
status svakog pojedinog kluba. Hrvoje Akrap je također zatražio od Savez organizaciju zajedničkog
sastanka sa splitskim klubovima (po mogućnosti 19. prosinca) na kojem bi ih, kao predstavnik Grada,
upoznao s novim pravilima u sufinanciranju splitskog sporta. Ova bi se informacija dala i na sjednici
Skupštine. Glavni tajnik upoznao je prisutne i s problemom isplata proračunskih sredstava koje
poprilično kasne:
-

temeljne aktivnosti udruga nisu plaćene za 9-10/2014
sportske škole djece i mladeži nisu plaćene za 11-12/2014
stipendije vrhunskih sportaša I. kategorije nisu plaćene za 10-12/2014, a II. I III. kategorije
za III. I IV. kvartal/2014
plaće trenera nisu plaćene za 10-12/2014

Po riječima Hrvoja Akrapa Grad bi navedeno dugovanje trebao podmiriti do kraja ove godine odnosno
tijekom siječnja 2015.
Sjednica Izvršnog odbora zaključena u 18,30 sati.
Zapisnik vodila:

Predsjednik:

Danira Mardešić

Igor Boraska

