SPORTSKA ZAJEDNICA
ISTARSKE ŽUPANIJE
SPORTS ASSOCIATION
OF THE ISTRIAN REGION
Trg kralja Tomislava 7
52100 Pula,
Tel./fax: 052 214 122 Mob. tel. 095/ 906-7225
istra@sport.tcloud.hr www.istra-sport.hr

Pula, 16.05.2020.

Z A P I S N I K
22. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Istarske županije
održane u Puli, dana 15.06.2020. godine s početkom u 13,00 sati

PRISUTNI: Mladen Pavićević, Marina Gržinić – Burić, Gianni Rocco, Kristijan Klarić, Milenko
Vidulin, Damir Ćus, Siniša Verbanac, Branko Bašić
ODSUTNI: Mladen Zorić
OSTALI PRISUTNI: Matija Červeni, glavni tajnik
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Izvršnog odbora SZIŽ
Utvrđivanje prijedloga o 2. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu
Utvrđivanje datuma redovne Skupštine SZIŽ
Dan istarskog sporta
a. Donošenje odluke o datumu i mjestu održavanja
b. Donošenje odluke o novčanim nagradama
Donošenje odluke o Revizijskom uvidu
Inventurna lista za 2019 godinu
a. Imenovanje tročlane komisije
b. Donošenje Inventurne liste za 2019 godinu
Razmatranje mogućih nominacija za nagradu HOO-a Milan Neralić
Imenovanje radne grupe za izradu dokumenta „Kategorizacija Sporta 2020—2024“

ZAKLJUČCI:
1. Zapisnik sa 21. sjednice Izvršnog odbora SZIŽ usvojen je jednoglasno bez primjedbi.
2. Uvodno izlaganje o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Financijskog plana SZIŽ sukladno
smanjenju javnih potreba za Sport u Istarskoj županiji uzrokovano COVID-19 iznio je
Predsjednik te je dao riječ tajniku da detaljno pojasni svaku stavku Financijskog plana. Pri
detaljnom izlaganju tajnik je naglasio da u pojedinim programima strukovnih saveza koja se
financijski neće pratiti zbog ukidanja istih, određeni programi su realizirani te je dostavljena
sva potrebna dokumentacija i sukladno tome imenovane programe Strukovnih saveza
trebalo bi isplatiti. Član Izvršnog Odbora Branko Bašić, zatražio je pojašnjenje prijedloga
ukidanja financiranja sportskih manifestacija te je Predsjednik zajednice odgovorio kako
sukladno odluci i propisima o korištenju javnih sredstva u sportu, Istarska županija do
danjega obustavila financiranje istih. Dodatno je Branko Bašić naglasio da za vrijeme
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trajanja COVID-19 restrikcija nije bilo moguće održavati manifestacije, međutim, kako
mjere popuštaju upitao je što je s onim manifestacijama i programima Strukovnih saveza
koje su u planu u drugoj polovici 2020 godine, nakon popuštanja mjera. Predsjednik je
otvorio raspravu te su svi članovi Izvršnog Odbora zatražili način putem kojeg bi se takve
manifestacije, i ostali programi Strukovnih saveza koji su ukinuti zbog COVID-19 mogle
financijski popratiti. Predsjednik je nakon duže rasprave dao prijedlog da se zatraži od
strukovnih saveza istarske županije listu prioriteta programa sukladno 1. izmjena i dopuna
Financijskog Plana SZIŽ usvojenim na 7. Skupštini SZIŽ održane 03.03.2020. u Puli, te je
nadodao da će se nakon dostavljenih podataka izraditi novi prijedlog Izmjena i dopuna
Financijskog Plana SZIŽ za 2020 godinu. Vremenski rok za dostavu prijedloga Strukovnih
saveza određen je do konca mjeseca lipnja. Nakon kraće rasprave 2. izmjene i dopune
Financijskog Plana SZIŽ nisu usvojene već je jednoglasno usvojen prijedlogu Predsjednika i
dan tajniku SZIŽ na daljnje postupanje.
3. Predsjednik je iznio važnost sazivanje redovne Skupštine SZIŽ zbog smanjenja Javnih
potreba u Sportu i usvajanja novih Izmjena i dopuna Financijskog Plana za 2020 godinu.
Prijedlog datuma zasjedanje redovne Skupštine SZIŽ predviđen u drugoj polovici mjeseca
srpnja, nakon izrade novog prijedloga 2. izmjena i dopuna Financijskog plana SZIŽ.
Nakon kraće rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen bez primjedbi.
4. Uvodno izlaganje o održavanju Dana Istarskog Sporta iznio je Predsjednik te predložio
sljedeće:
a) Vrijeme i datum održavanja planiran je za prvu polovicu mjeseca srpnja u
popodnevnim satima, a mjesto održavanja je Galerija „Sveta Srca“ u Puli. Zbog
situacije uzrokovane COVID-19 ovogodišnja manifestacije bit će u puno
skromnijem obliku te će osim članova Izvršnog Odbora, Predsjednika i glavnog
tajnik SZIŽ biti pozvani samo laureati bez ostale pratnje, sukladno propisanim
mjerama Stožera civilne zaštite Istarske županije.
b) Novčane nagrade laureata bit će u sljedećem rasponu:
- najuspješniji sportaš – 1.500,00 kuna
- najuspješnija sportašica – 1.500,00 kuna
- najuspješniji sportaš s invaliditetom – 1.500,00 kuna
- najuspješnija sportašica s invaliditetom – 1.500,00 kuna
- najuspješniji sportaš u mlađim uzrastima – 750,00 kuna
- najuspješnija sportašica u mlađim uzrastima – 750,00 kuna
- nagrada za Životno djelo – 3 puta po 5.000,00 kuna
Nakon kraće rasprave prijedlozi pod a) i b) jednoglasno su usvojeni bez primjedbi.
5. Predsjednik je naglasio važnost Revizijskog Uvida u poslovanje SZIŽ za 2019 godinu zbog
ostvarenih prihoda u 2019 godini iz javnih izvora financiranja u iznosu od 3.200.000,00
kuna.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojeno da se ide u prikupljanje ponuda s ciljem
odabira najkvalitetnije i najjeftinije ponude.
6. Predsjednik je naglasio zakonsku važnost donošenja Inventurne liste za poslovanje SZIŽ u
2019 godini, te sukladno tome dao je prijedlog tročlane komisije i Inventurnu Listu.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen prijedlog tročlane komisije u sastavu:
Gržinić-Burić Marina kao Predsjednica komisije, te Pavićević Mladen i Vidulin Milenko
kao članovi komisije ; i Inventurna Lista SZIŽ za 2019 godinu koja postaje sastavni dio
ovog zapisnika.
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7. Predsjednik je upoznao Izvršni Odbor s Javnim pozivom HOO-a za dostavu prijedloga za
nagradu „Milan Neralić“. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojeno da Sportska
zajednica Istarske županije za 2020 godinu nema kandidata.
8. Predsjednik je ukazao važnost izrade novog strateškog dokumenta „Kategorizacija Sporta
2020-2024“ te naglasio je da za izradu istog potrebno formirati radnu grupu. Prijedlog radne
grupe jest sljedeći : Ćus Damir, Klarić Kristijan, Verbanac Siniša, Pavićević Mladen.
Nakon kraće rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen te je naloženo tajniku SZIŽ da
izraditi osnovni nacrt dokumenta „Kategorizacija Sporta 2020-2024“ po kojem će Radna
grupa dalje postupati.

Sjednica je završila s radom u 15,45 sati.

Predsjednik SZIŽ:
Mladen Pavićević, v.r.
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