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Delnice, 28.11.2018.godine
Na temelju Članka 51. Statuta SZ GD sazvana je:
33. Sjednica Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Delnica
koja je održana dana 28.11.2018. godine sa slijedećim:
Dnevnim redom:
Prihvaćanje Dnevnog reda 33. Sjednice IO SZ GD
Prihvaćanje zapisnika sa 32. Sjednice IO SZ GD
Sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica - Izvješće SZ GD za 2017.g.
Financijski plan SZ GD za 2019. – pristigli podaci klubova - analiza
Financiranje rada GSC-a od strane Grada Delnica
Redovna-izborna Skupština SZ GD – prijedlog IO za kandidaturu
Razno

1.
2.
3.
4.
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6.
7.

ZAPISNIK
Sjednica IO SZ GD započela je u 18:00 sati.
Nazočni:
•
•

Dražen Tomić, Dragan Naglić, Goran Rački, Ivan Topić i Mladen Jovanović - IO SZ
GD
Viktor Šporčić NO SZ

Odsutni opravdano:
•

Mario Štimac, Davorin Klobučar - IO SZ GD

33. Sjednici IO SZ GD odazvalo se 5 od 7 članova IO što znači da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka.
Za zapisničara je izabran Dražen Tomić
Ad.1.
Dnevni red za 33. Sjednicu IO SZ GD jednoglasno je prihvaćen.
Ad.2.
Zapisnik sa 32. Sjednice IO SZ GD jednoglasno je prihvaćen.

Ad.3.
Izvješće nazočnima sa sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica vezano za rad SZ GD za
2017.g. podnio je predsjednik SZ GD Dražen Tomić rekavši da je ono prihvaćeno od strane
Gradskog vijeća Grada Delnica uz jedno pitanje zašto se izvješće za 2017. podnosi tek sada
na kraju 2018. godine, na što je slijedilo protupitanje zašto nije SZ GD podnosila izvješća za
2015. i 2016. godinu, te je predsjednik Gradskog vijeća GD odgovorio da je izvješće SZ GD
već bilo na dnevnom redu sjednice GV GD, no da je skinuto sa dnevnog reda iz razloga što
Skupština SZ GD u tom trenutku nije još bila održana, odnosno nisu bila prihvaćena izvješća
za 2017. godinu od strane Skupštine SZ GD.
Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik SZ GD je upoznao nazočne sa pristiglim
mail-om od Nikoline Muhvić iz Grada Delnica, a vezano za planiranu tematsku sjednicu
Gradskog vijeća Grada Delnica pod nazivom „Stanje u sportu na području Grada Delnica“
koja bi se trebala održati u siječnju 2019. godine, te u kojemu se traži dostava tema o kojima
bi se na toj sjednici raspravljalo.
IO SZ predložio je slijedeće teme koje će biti dostavljene mailom Nikolini Muhvić do
10.12.2018:
- Proračun Grada Delnica i financiranje Sportske zajednice Grada Delnica
- Postojeće stanje sportskih objekata na području Grada Delnica i planovi za
budućnost
- Suradnja Grad Delnice – Goranski sportski centar – Sportska zajednica Grada
Delnica
- Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu – aktivnosti i suradnja
- Sportske stipendije na području Grada Delnica
Ad.4.
Predsjednik SZ GD Dražen Tomić upoznao je prisutne članove IO SZ o pristiglim
Financijskim planovima prihoda i rashoda za 2019. godinu od strane članica SZ GD.
Financijske planove dostavilo je 15 udruga koje imaju i pravo kandidirati na Natječaju za JP
za 2019. koji je u tijeku i traje do 7.12.2018.
Iznijeti su podaci ukupnih troškova klubova za 2019. iz čega proizlazi da su ukupne potrebe
klubova 1.711.540 kn, od čega na troškove korištenja sportskih objekata otpada 631.640 kn,
dok su potraživanja klubova od SZ GD za narednu godinu 651.000 kn, bez troškova
korištenja sportskih objekata.
Zaključak je da se preispita korištenje sportskih objekata, ta da se objekti koriste u prvom
redu za udruge koje imaju redovna sportska natjecanja, a tek onda za udruge koje se bave
rekreacijom. Klubovi koji nisu iskazali troškove korištenja sportskih objekata mole se da u
Natječaju za JP navedu planirani iznos.
Iskazana je želja da se sa GSC-om pokuša i za narednu godinu potpisati Ugovor o korištenju
sportskih objekata po istim uvjetima, odnosno za 358.000 kn godišnje za sve klubove članice
SZ GD.

Ad.5.
Od strane GSC-a, odnosno direktora G. Alena Udovića pristigao je mail vezano za
financiranje rada GSC-a od strane Grada Delnice, kao i odgovor gradonačelnika G. Ivice
Kneževića.
Zaključak je IO SZ GD da smo svjesni problema financiranja GSC-a od strane Grada Delnica
na što smo pokušali ukazati u više navrata, kako u izvješću Gradskom vijeću Grada Delnica
koje je podneseno na prošloj sjednici GV GD, tako i dopisima kako prema Županiji, tako i
prema Gradu Delnice vezano za moguće kandidiranje na Natječajima energetske
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te pridobivanje financijskih sredstava
kroz te Natječaje za redovno održavanje i poboljšanje uvjeta u sportskim objektima jer
trenutno stanje nekih sportskih objekata ne zadovoljava, kao i da se intenzivira i poboljša
suradnja Grada Delnica i GSC-a, a naravno i SZ GD koja uz sve ostale aktivnosti brine i o
sportskim objektima koje koriste udruge članice SZ GD, te da se mora pronaći zajednički
interes, a i financijska sredstva da svi sportski objekti budu u funkciji kako sportaša Grada
Delnica tako i svih drugih korisnika, te predlažemo da to bude i jedna od tema na tematskoj
sjednici GV GD koja je planirana za siječanj 2019. godine.

Ad.6.
Predsjednik SZ GD Dražen Tomić ukratko je obrazložio prihvaćanje funkcije predsjednika SZ
GD u ovom mandatnom razdoblju i zahvalio se svim članovima IO, NO i EO, kao i svim
predstavnicima u Skupštini SZ GD na dosadašnjoj suradnji, te najavio da nema namjeru
kandidirati se za predsjednika SZ GD u slijedećem mandatnom razdoblju, no da će ostati
aktivan u SZ GD i kandidirati se za člana IO SZ GD, kao i da će budućem izabranom
predsjedniku pomoći u radu, te ukoliko bude raspisan natječaj od strane IO SZ GD za tajnika
SZ GD da će se kandidirati za to mjesto, te na taj način rasteretiti predsjednika mnogih
obaveza i poslova.
Predsjednik SZ GD predložio je, a IO SZ GD i prihvatio da IO SZ GD sastavi prijedlog
nominacija za predsjednika SZ GD za slijedeće mandatno razdoblje, kao i prijedlog
nominacija za IO, NO i ET za slijedeće mandatno razdoblje, te da se sa tim prijedlogom IO
ide na Skupštinu u siječnju mjesecu 2019. koja će biti kako je već ranije odlučeno i redovna i
izborna Skupština. Konačni prijedlog nominiranih za slijedeće mandatno razdoblje IO SZ GD
donijeti će na slijedećoj sjednici IO polovicom prosinca 2018. godine.
Ad.7.
Predsjednik SZ GD Dražen Tomić podnio je trenutno financijsko izvješće i upoznao nazočne
da su od strane Grada Delnica sa 27.11.2018. uplaćena sva sredstva po Ugovoru za 2018.,
te da se mogu isplatiti dugovanja prema klubovima HNK Goranin i KK Goranin, odnosno da
se sredstva prema KHL Mamut za sada neće isplaćivati jer je klub trenutno van mandata, te
da će se izvršiti uplate dugovanja prema Adria medicu za liječničke preglede i prema KTD
Risnjak za vođenje financijsko knjigovodstva.
Dragan Naglić obavještava članove IO SZ GD da je na sastanku u Gradu Delnicama između
GSC-a i SK Goranin dogovoreno sve vezano za problematiku ratraka za izradu skijaških
staza.
IO SZ GD donio je odluku da se 10.12.2018. godine raspiše Natječaj za izbor najuspješnijih
sportaša i sportskih djelatnika za 2018. godinu. Natječaj će se provesti po postojećem
Pravilniku o izboru sportaša godine i trajati će do 11.1.2019. godine.
Vezano za raspisane izbore za predstavnike u Skupštini SZ GD za slijedeće mandatno
razdoblje IO SZ GD je prihvatio prijedlog da udruge članice SZ GD svoje predstavnike
izaberu i SZ GD dostave svoje odluke do 10.1.2019. godine.
Sjednica je završila u 19:45 sati.

Zapisničar:
Dražen Tomić

