SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA
Broj: 275/2018
Split, 20.2.2018.

ZAPISNIK
18. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 20.2.2018. g. u prostoru stručne službe
Saveza s početkom u 18,30 sati.
Prisutni: Ivo Zoković, dopredsjednik te članovi: Marko Mišura, Albert Pavlović, Mario Pepur,
Robert Radica i Toni Tomas
Ostali:
Tomislav Borozan, član Nadzornog odbora, Vlatko Škiljo, glavni tajnik i Danira Mardešić,
zapisničar

Dopredsjednik Saveza Ivo Zoković pozdravio je sve prisute te je otvorio 18. sjednicu Izvršnog odbora.
Predložio je dnevni red sjednice koji je jednoglasno usvojen.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 17. sjednice Izvršnog odbora
Javne potrebe u sportu za 2018.
Natječaj za zapošljavanje 2 djelatnika SSŠ-a
Proglašenje najboljih sportaša Splita za 2017.g.
Razno

Ad.1.
Uz manje ispravke (upućene od strane Alberta Pavlovića i Marka Mišure) zapisnik 17. sjednice Izvršnog
odbora jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Izvješće o radu stručne službe Saveza po prijavljenim Programima javnih potreba u sportu za 2018. g.
dao je glavni tajnik. Od 183 pristigla programa, 5 ne udovoljava uvjetima natječaja tako da će se od
podnositelja ovih programa zatražiti nadopuna. Slijedi još jedna kontrola unesenih rezultata, a do kraja
tjedna obrada bi trebala biti u potpunosti zgotovljena i spremna za predaju Povjerenstvu (kojeg svojim
odlukom potvrđuje gradonačelnik Splita). Glavni tajnik je također dao informaciju o sadržaju ugovora
o namjenskoj doznaci sredstava za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2018.
(čiji su supotpisnici Grad i Savez), a kojeg je danas dobio na uvid i koji je pravni temelj raspodjele
sredstava sportskim udrugama, članicama Saveza. Obrazložio je sve proračunske stavke koje će preko
Saveza biti transferirane udrugama. Premda u spomenutom ugovoru nisu navedeni rokovi uplata
sredstava (vezuju se uz dinamiku punjenja proračuna), svakako će se nastojati isposlovati da se uplate
izvršavaju u dvanaestinama. Budući će proces valorizacije prispjelih prijedloga od strane Povjerenstva
potrajati određeno vrijeme, s Gradom se pregovara da se Savezu po potpisu ugovora prebaci jedan dio
sredstava koji bi, kao akontacija, bio proslijeđen klubovima (temeljen na prošlogodišnjoj raspodjeli).
Po završetku procesa valorizacije od strane Povjerenstva, uplaćene akontacije bi se poravnale tijekom
ostatka godine.
Poveo se i razgovor o aktiviranju Pravilnika o stipendijama i naknadama vrhunskih sportaša koji je po
usvajanju (početkom 2017.) bio stavljen van snage zbog nedostatka sredstava (Marko Mišura).

Odlučeno je da stručna služba Saveza napravi simulaciju razdiobe po ovim kriterijima, a Pravilnik će se
trebati doraditi u nekim segmentima (gdje su uočene pojedine manjkavosti).
Također je donesen zaključak kako će trebati izvršiti određene zahvate u Normative za pripreme i
natjecanja kako bi se kod pravdanja doznačenih sredstava pružile dodatne mogućnosti (uvažili npr.
troškovi fizioterapeuta, troškovi dodatnog liječenja i sl.).

Ad.3.
Dopredsjednik Saveza je po ovoj točki dnevnog reda riječ prepustio Mariju Pepuru, predsjedniku
Natječajne komisije za izbor 2 djelatnika Saveza.
U svom je osvrtu Mario Pepur naveo kako su za radno mjesto glavnog tajnika u Savez pristigle 3
zamolbe, od čega je samo jedna zadovoljava uvjetima raspisanog natječaja. Radi se o zamolbi Vlatka
Škilje. Za radno mjesto voditelja razvoja sustava sporta u Savez je pristiglo 6 zamolbi, od čega 4
kandidata udovoljavaju uvjetima natječaja i to: Igor Boraska, Danijela Ćukušić, Marko Mišura i Renata
Pavić. Svi kandidati koji su ušli u uži krug izbora imaju impresivne životopise. S njima je Komisija obavila
razgovore (6. veljače). Kako su to naveli i ostali članovi Komisije (Robert Radica i Ivo Zoković),
spomenuti kandidati su kod intervjua ostavili izuzetno dobar dojam i odabir neće biti lak.
Završavajući izvješće o radu Komisije (o čemu su sastavljena 2 zapisnika i predana članovima Izvršnog
odbora na uvid), Mario Pepur je istaknuo kako je Komisija zauzela stav da se Izvršnom odboru za radno
mjesto glavnog tajnika predloži Vlatko Škiljo.
Za radno mjesto voditelja razvoja sustava sporta Komisija nije dala prijedlog. Naime, Komisija će se još
jednom sastati (najkasnije tijekom sutrašnjeg dana) nakon čega će iznijeti svoje mišljenje.
Izvršni odbor prihvatio je izneseno izvješće slijedom čega je jednoglasno usvojio odluku kojom se za
glavnog tajnika Saveza za sljedeće četverogodišnje razdoblje imenuje Vlatko Škiljo.
Zaključeno je da će se na narednoj sjednici Izvršnog odbora raspravljati o prijedlogu Natječajne komisije
za popunu drugog radnog mjesta .
Po zaključenju ove točke dnevnog reda članovi Izvršnog odbora čestitali su Vlatku Škilji na izboru. Želja
im je da međusobna suradnja bude još bolja, a na dobrobit sporta.

Ad.4.
Na godišnje nagrade Saveza najboljim sportašima Splita za proteklu godinu osvrnuo se Vlatko Škiljo.
Savez je početkom godine raspisao natječaj. Stručna služna je temeljem praćenja ostvarenih rezultata
u 2017. godini i dostavljenih klupskih prijedloga sastavila popis potencijalnih kandidata. Komisija za
nagrade i priznanja Saveza (Robert Radica, predsjednik te članovi: Ivica Maraš i Mario Pepur) razmotrit
će prijedloge te o tome izvijestiti Izvršni odbor. Vlatko Škiljo kontaktirao je predstavnike Splitske banke
koja će i ove godine osigurati novčane nagrade za najbolju sportašicu i sportaša (2 x 10.000 kn).
Osigurana su sredstva i za novčane nagrade najboljim ekipama te trenerima u ženskoj i muškoj
konkurenciji (osigurana sredstva u proračunu Saveza). Sportski savez invalida grada Splita osigurat će
nagrade za svoje sportaše (najbolja sportašica i sportaš), a Kineziološki fakultet u Splitu bit će donator
nagrada za najperspektivnije sportaše u ženskoj i muškoj konkurenciji (2 laptopa).
Odlučeno je da će svečanost uručenja nagrada (uz prigodni domjenak) biti upriličena 7.3.2018. (srijeda)
u prostoru Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika na Mejama s početkom u 12 sati. Muzeju će se
uputiti pisana zamolba za rezervaciju prostora.
Ad.5.
Osnovne Informacije o prispjelim zamolba dao je glavni tajnik:
5.1.
Hrvatsko planinarsko društvo MOSOR traži da ih se na temelju ostvarenih rezultata u posljednje dvije
sezone svrsta u kategoriju identičnu onoj u koju su svrstani svi drugi sportsko-penjački klubovi.
5.2.

Kuglački klub MERTOJAK traži akontaciju financijskih sredstava za nastupe u I. hrvatskoj kuglačkoj ligi
u kojoj brane prošlogodišnju titulu prvaka (trenutno su na 2. mjestu), a u obvezi su plaćanja troškova
kotizacije i godišnje članarine nacionalnom savezu.
5.3.
Nogometni klub POLJIČANIN uputio je obavijest o angažiranju profesionalnog trenera s licencom
UEFA. Nadaju se da će im se u sustavu sufinanciranja stručnog rada trenera odobriti ova sredstva.
5.4.
Skijaški klub NORDIS uputio je zamolbu za financijsku pomoć za vrhunsku sportašicu Andreu Komšić,
učesnicu ZOI u Koreji.
5.5.
Taekwondo klub Marjan u svojoj je zamolbi naveo kako je Nikita Glasnović, nova članica njihovog kluba
u postupku dobivanja kategorizacije (na osnovi položaja na objavljenoj svjetskoj rang listi 5.1.2018.).
Uvažavajući odrednice Pravilnika o stipendijama (po kojem se stipendija dodjeljuje retroaktivno), mole
da se u njenom slučaju odobri stipendija u 2018.g. (zbog preseljenja iz Švedske stipendija će joj biti
osnovni izvor primanja potrebnih za život).
5.6.
Sanjkaški klub SPLIT u svom je dopisu istaknuo veliki sportski doseg njihove sanjkašice Darie Obratov
koja se uspjela kvalificirati na ZOI u Koreji ali i nastupe njihovog kandidata na olimpijskim igrama
mladih. U tom smislu mole financijsku potporu predviđenu iz sredstava vrhunskog sporta.
5.7.
Bob klub SPLIT 2000 uputio je zamolbu za financijsku potporu njihovim sportašima koji čine okosnicu
nacionalnog olimpijskog tima (bob dvosjed i bob četverosjed) na ZOI u Koreji, a na teret proračunske
stavke namijenjene vrhunskom sportu.
5.8
Ženski košarkaški klub SPLIT moli hitnu akontaciju za pokriće troškove natjecanja za razdoblje 1.-3.
mjeseca o.g. kako bi klub mogao podmiriti dugovanje prema nacionalnom savezu i skinuti trenutnu
suspenziju od daljnjeg natjecanja. Neka obrazloženja na ovu temu dao je i Ivo Zoković (moguća
posudba sredstva).
Sjednica Izvršnog odbora zaključena je u 19,30 sati.

DOPREDSJEDNIK
Ivo Zoković

