SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA
Broj: 189/2015
Split, 25.8.2015.

ZAPISNIK
57. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 25.8.2015.g. u Sali za sastanke
SC“Gripe“ s početkom u 12,00 sati.
Prisutni:
Ostali:

Igor Boraska, predsjednik, Jurica Topić, dopredsjednik te članovi:
Dražen Čular, Nenad Šarić, Mario Tomljanović i Marko Žaja
Tomislav Borozan i Žarko Grisogono članovi Nadzornog odbora, Vlatko Škiljo, glavni
tajnik i Danira Mardešić, zapisničar

Dnevnired:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika 56. sjednice Izvršnog odbora SSŠ-a
Proslava Dana Splitskog sporta
Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada SSŠ-a – donošenje odluke o nagrađenima
Informacija o poslovanju Javne ustanove Športski objekti
Izvješće o svjetskom kongresu povjesničara sporta
Financiranje splitskog sporta
Razno

Ad.1.
Zapisnik 56. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno usvojen.
Ad.2.
Igor Boraska, predsjednik Saveza dobio je načelnu suglasnost od pročelnika Službe za sport Grada
Hrvoja Akrapa da se obilježavanje Dana splitskog sporta održi u Villi Dalmacija u utorak 15.9.2015. s
početkom u 12 sati. Tom prigodom dodijelit će se nagrade Saveza zaslužnim pojedincima te klubovima
koji slave značajne obljetnice.
Ad.3.
Poziv za davanje prijedloga nagrada SSŠ-a objavljen je na službenim web stranicama Saveza, a klubovi
su i posebno kontaktirani.
Predsjednik Komisije za nagrade i priznanja Jurica Topić izvijestio je kako su na natječaj pristigli
sljedeći prijedlozi:
Za Trofej SSŠ-a „Fabjan Kaliterna“:
1.
Prijedlog Plivačkog kluba „Jadran“ za Borisa Pentića
2.
Prijedlog predsjednika Komisije za povijest splitskog sporta za Srećka Čudinu
Za Nagradu za fair play i čestitost u sportu „Mihovil Radja“:
1.
Prijedlog Jurice Gizdića i Mladena Cukrova, članova Komisije za povijest športa za
Roberta Kučića

Također prijedlog je da se Trofej SSŠ-a za udruge (u obliku prigodne plakete), a koje slave značajne
obljetnice dodijeli sljedećim udrugama:
1.
Košarkaškom klubu „Split“ za 70. obljetnicu
2.
Judo klubu „Split“ za 60. obljetnicu
3.
Stolnoteniskom klub „Split“ za 50. obljetnicu
Komisija je razmotrila sve prijedloge te je stava kako oni udovoljavaju kriterijima Pravilnika o
nagrađivanju.
Slijedom iznesenog Izvršni odbor je donio jednoglasnu odluku o prihvaćanju gore navedenih prijedloga
za nagrade SSŠ-a. Nagrade će se dodijeliti na proslavi Dana splitskog sporta u Villi Dalmacija. Umjesto
prigodnih plaketa - tanjura, koji su se do sada dodjeljivali pojedincima za Trofej SSŠ-a, od ove godine,
po prvi puta, bit će uručene nagrade izrađene po idejnom projektu kiparice Dijane-Ive Sesartić s likom
sportskog velikana Fabjana Kaliterne, čije ime nosi ova najveća nagrada SSŠ-a.
Kako će predsjednik Saveza biti odsutan jedno vrijeme iz Splita, to se obvezao po povratku s puta (8.
rujna) članovima IO-a putem e-maila poslati popis osoba koje će dijeliti nagrade SSŠ-a.
Ad.4.
Igor Boraska, koji je ispred SSŠ-a zajedno s Juricom Topićem i Marijom Tomljanovićem član Upravnog
vijeća Javne ustanove „Športski objekti“, dao je kratki pregled sadržaja sjednice Vijeća koja je održana
u prošli utorak. Posebno se osvrnuo na financijsko izvješće vezano za poslovanje Javne ustanove. Dao
je neka obrazloženja o novoizrađenoj i usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta Ustanove (koja nije
dobila glas predstavnika Radničkog vijeća) te o preimenovanju nekih sadržaja velike dvorane iz
komercijalnih u sportske (najam prostora) i dr.
Ad.5.
U Splitu je prošlog tjedna (18.-21. kolovoza) održan 16. međunarodni kongres za povijest sporta u
organizaciji Hrvatskog društva za povijest sporta i Splitskog saveza športova. Izvještaj je podnio Vlatko
Škiljo. Otvaranje Kongresa je organizirano u Villi Dalmacija, glavna događanja su održavana u Hotelu
Radisson blu (gdje su bili smješteni sudionici Kongresa), a zatvaranje u SC „Gripe“ (kojom prigodom
je upriličen obilazak Muzeju sporta). Za goste je upriličeno razgledavanje grada i uručeni su prigodni
pokloni (od Grada Splita i Turističke zajednice Grada).
Tijekom Kongresa o sportu su raspravljali povjesničari i zaljubljenici u sport iz čitavog svijeta (od
Novog Zelanda do Kanade). Ukupno je bilo 116 sudionika iz 31 zemlje. Održavanje ovog svjetskog
Kongresa svojevrsno je priznanje i samom gradu Splitu koji je, unatoč malom broju stanovnika, dao
iznimno veliki broj sportaša koji su osvajali svjetske i olimpijske medalje u brojnim sportovima. Pohvale
organizatorima su dolazile sa svih strana (sudionici su izjavili kako se kvaliteta organizacije u Splitu
podigla za dvije stepenice). Sljedeći Kongres održat će se u Parizu. Detaljno izvješće s Kongresa
postavljeno je na web stranici Saveza. Događanje je popratila Slobodna Dalmacija. Ostaje još financijski
zatvoriti Kongres. Grad je obećao pripomoći s iznosom od 25.000 kuna. Kad se sakupe računi Turistička
zajednica Grada prebacit će također dogovoren iznos za ovu namjenu od 25.000 kuna. Svi članovi
Izvršnog odbora čestitali su na uspješnoj organizaciji ove manifestacije.
Ad.6.
Igor Boraska je pokušao doći do financijskih podataka vezano za realizirane uplate klubovima za stručni
rad (treneri) te za pripreme i službena natjecanja. Kako je Ljiljana Vučetić, rukovoditeljica Financijske
službe bila na godišnjem odmoru, to ga je uputila na gđu Baldasar iz iste Službe. Ustanovljeno je kako
dani podaci ne prikazuju realizirane uplate već uplate koje su zapravo u pripremi za plaćanje.
(Klubovima je, naime, do sada uplaćen iznos tek za mjesec travanj.). Stoga je zaključeno da će
predsjednik zatražiti od Ljiljane Vučetić pregled realiziranih isplata po klubovima za ove dvije stavke
proračuna do 31. kolovoza. Također će predsjednik pokušati razgovarati s gradonačelnikom te ga još
jednom upozoriti ne neodrživo stanje u pogledu financiranja splitskog sporta (pojedinačnog).

Ad.7.
7.1.
Kuglački klub „Mertojak“ uputio je zamolbu za priznavanje prava na stipendiju vrhunskom sportašu
II. kategorije Hrvoju Marinoviću koji je 1.7.2015. iz Zadra prešao u njihov klub. Budući da u rezervi na
ovoj proračunskoj stavci ima još sredstva, to je Izvršni odbor donio odluku da se vrhunski sportaš
Hrvoje Marinović uključi u sustav isplata stipendija počevši od 1.7.2015.g.
7.2.
Glavni tajnik upoznao je prisutne s materijalima koje je dobio od Mihovila Rismonda iz Udruge Split
grad sporta, a vezano za moguću organizaciju mediteranskih igara za veterane u Splitu (2019. ili 2023.)
7.3.
Golf klub Split 1700 zatražio je pomoć Saveza u očuvanju golf terena kojeg su dobili na upravljanje u
Stobreču. Naime, GK Split 1700 je zajedno s GK Stobreč i Gradom Splitom osnovao Udrugu Golf
vježbalište Stobreč – Split kojoj je Grad dodijelio golf terene na upravljanje i korištenje bez naknade na
10 godina, počevši od 2008.g. Na spomenutim terenima izgradili su golf igralište te klupsku kuću (koja
je legalizirana). Prošli tjedan Grad je raskinuo ugovor uz obrazloženje da je od Državnog ureda za
upravljanje državnom imovinom zatraženo od Grada da se u roku od 30 dana ova nekretnina preda u
posjed Republici Hrvatskoj jer je po Zakonu o šumama ona u vlasništvu RH. Istodobno Grad je izjavio
kako su poduzete mjere i radnje te više aktivnosti vezanih za uređenje golf vježbališta-terena u Sinjskom
polju (uz rijeku Cetinu), a koje suglasno i dogovorno vode Grad Split i Grad Sinj, a sve u cilju da
postojeće udruge iz ove oblasti mogu pristupiti ovim aktivnostima radi njihove osnovne djelatnosti.
Golf klub Split 1700 ovim rješenjem ostaje bez igrališta u neposrednoj blizini Splita, a u svom dopisu
navode da je u prostornom planu SDŽ na ovom terenu planirana izgradnja golf igrališta, a ne neka druga
namjena kako sada to neki žele.
7.4.
Dražen Čular obavijestio je članove Izvršnog odbora o održavanju Znanstvenog kongresa „Suvremena
kineziologija“ u Splitu te ih pozvao na svečano otvaranje Kongresa u petak (28. kolovoza) u 20 sati.
Sjednica Izvršnog odbora zaključena u 12,30 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik:

Danira Mardešić

Igor Boraska

