SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE
52100 PULA , Trg kralja Tomislava 7
Pula , 23.12.2016.

Z A P I S N I K
6. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Istarske županije
održane u Puli , dana 22.12.2016. god. s početkom u 12,00 sati

PRISUTNI: Pavićević, Bašić, Gržinić – Burić, Zorić, Klarić, Verbanac, Rocco
ODSUTNI: Vidulin, Ćus
OSTALI PRISUTNI: Koraca (glavni tajnik)

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Izvršnog odbora SZIŽ
2. Donošenje odluke o sadržaju i dinamici izdavanja Sportskog godišnjaka za 2016.
3. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o radu sa dosadašnjim glavnim tajnikom
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor glavnog tajnika SZIŽ
5. Izbor najboljih u školskom sportu za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o dobitnicima nagrada za životno djelo za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o dobitnicima posebnih priznanja za 2016. godinu
8. Dan istarskog sporta
a) Utvrđivanje nominacija za izbor najuspješnijih u 2016. godini
b) Donošenje odluke o novčanim nagradama
c) Donošenje odluke o datumu i mjestu održavanja
9. Razno
ZAKLJUČCI:
1. Zapisnik sa 5. sjednice Izvršnog odbora SZIŽ usvojen je jednoglasno bez primjedbi.
2. Uvodno izlaganje o sadržaju i dinamici izdavanja Sportskog godišnjaka za 2016. godinu
podnio je glavni tajnik naglasivši da će sadržaj ostati isti kao i prethodne godine i da je
njegovo izdavanje predviđeno za kraj ožujka 2017. Izvršni odbor se jednoglasno složio sa
svim izloženim.
3. Potrebu sklapanja novog ugovora o radu sa dosadašnjim glavnim tajnikom obrazložio je
predsjednik SZIŽ naglasivši činjenicu da dosadašnji ugovor o radu prestaje vrijediti
01.01.2017. zbog odlaska Daria Korace u mirovinu. Obzirom da se još ne zna kada će radni
odnos sa novim glavnim tajnikom biti zasnovan potrebno je da Dario Koraca nastavi
obavljati poslove glavnog tajnika te je zato nužno s njim zaključiti novi ugovor o radu i
utvrditi osnovne elemente njegovog sadržaja. Izvršni odbor je jednoglasno donio odluku o
zaključivanju novog Ugovora o radu sa Dariom Koraca a Ugovor postaje sastavni dio ovog
zapisnika.
4. Izvršni odbor je jednoglasno donio odluku da temeljne odrednice natječaja za izbor novog

glavnog tajnika moraju biti:
1. završen studij iz područja društvenih znanosti, a koji može biti:

2.
3.
4.
5.

 sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
kojim se stječe akademski naziv magistra struke,
 specijalistički diplomski stručni studij, kojim se stječe stručni naziv stručnog
specijalista, odnosno
 sveučilišni dodiplomski studij završen prema ranijim propisima kojim je stečena
visoka stručna sprema (VSS)
poznavanje jednog stranog jezika
pet (5) godina radnog iskustva ili završen postdiplomski studij sportskog menadžmenta
posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti te poznavanje rada na
računalu
da protiv osobe nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica koja je stupila na snagu,
a niti je izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna
zatvora niti novčana kazna

5. Izvršni odbor je jednoglasno, bez rasprave, prihvatio prijedlog Školskog sportskog saveza
Istarske županije te se najuspješnijim školskim sportskim društvima u 2016. godini
proglašavaju:
 ŠSD „Veli Vrh“ iz Osnovne škole Veli Vrh iz Pule
 ŠSD „Gimnazijalac“ iz Gimnazije Pula
Za najuspješnijeg školskog sportskog djelatnika u 2016. godini proglašava se prof. Đeni
Blarežina iz Gimnazije Pula.
6. Izvršni odbor je konstatirao da je, na temelju raspisanog natječaja, zaprimljeno 12 prijedloga
za nagradu za životno djelo i da svi prijedlozi udovoljavaju uvjetima natječaja. Nakon duže
rasprave, u kojoj su učestvovali svi prisutni, jednoglasno je donesena odluka da su dobitnici
nagrade za životno djelo za 2016. godinu:

Silvio Brunelli iz Rovinja

Giovanni Marion iz Pazina

Livio Velenik iz Poreča
Također donesena je i odluka po kojoj pojedini predlagač može predložiti najviše 3
kandidata ali ako predlaže više od jednog onda mora utvrditi i redoslijed prioriteta. Odluka
će se primjenjivati od slijedećeg izbora.
7. Na prijedlog glavnog tajnika jednoglasno je donesena odluka da su ovogodišnji dobitnici
posebnih priznanja:
 Istarski planinarski savez u povodu obilježavanja 140. obljetnice organiziranog
planinarstva u Istri
 Jedriličarski klub „Vega“ iz Pule povodom 130. obljetnice djelovanja kluba
 Boks klub „Pula“ povodom 70. obljetnice djelovanja kluba
 Nogometni klub „Marčana“ povodom 70. obljetnice djelovanja kluba
 Sportsko ribolovno društvo „Mrena“ iz Buzeta povodom 50. obljetnice djelovanja
društva
8. Razmatrajući tematiku održavanja i organizacije svečanosti Dan istarskog sporta Izvršni
odbor je jednoglasno donio slijedeće odluke:
a) Usvaja se prijedlog nominacija za izbor najboljih u 2016. godini te se on nadopunjuje
sa prijedlogom Plivačkog saveza Istarske županije da se u kategoriju najbolji trener
uvrsti i trenerica Plivačkog kluba „Pula“ Klara Hrastić – Tiganj.
b) Dobitnicima nagrada za životno djelo, pored pripadajućih skulptura i povelja,
dodijeliti će se i novčana nagrada u iznosu od 5.000 kuna. Najuspješnija školska
sportska društva nagraditi će se novčanom nagradom u iznosu od 2.500 kuna.
Sredstva će teretiti financijski plan za 2017. godinu.

c) Svečanost „Dan istarskog sporta“ održati će se 17. siječnja 2017. u Domu branitelja u
Puli s početkom u 18,00 sati.
9. Nije bilo zaključaka.
Sjednica je završila s radom u 14,00 sati.

Predsjednik SZIŽ:
Mladen Pavićević, sr.

