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UR:BROJ: 2167-18-91/02-2016
Poreč, 16.09.2016.

ZAPISNIK
sa 32. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča, održane dana 15.09.2016.
godine, s početkom u 19,00 sati, u Sali za sastanke Boćarske dvorane Veli Jože.

PRISUTNI:
Markežić Milan, predsjednik,
Požarić Darko, zamjenik predsjednika,
Živolić Denis, član,
Mušković Vjera, član,
Mendiković Alfredo, član,
Vladimir Levak, član – predstavnik Grada.
ODSUTNI:
Luciano Daris, član,

OSTALI PRISUTNI:
Vladimir Sladonja, predsjenik STK „Jadran“,
Gordana Šušljik, tajnik STK „Jadran“,
Bojančo Mladenovski, predsjednik GSTK „Poreč“,
Radovan Pašić, predsjednik STK „Nova Vas“,
Silvija Deković, tajnik.
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Predsjednik Milan Markežić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, konstatira da je na sjednici
prisutno šest članova IO SZGP i predlaže slijedeći
DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice IO SZGP.
2. Sastanak sa predstavnicima stolnoteniskih klubova koji djeluju na području Grada Poreča
( Gradski stolnoteniski klub Poreč, stolnoteniski klub Nova Vas i stolnoteniski klub Jadran).

Redoslijed dnevnog reda je promijenjen, odnosno točka 1. (Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice
IO SZGP) ostavljena je za kraj rasprave.
Prešlo se na raspravu i odlučivanje po izmijenjenom redoslijedu točaka dnevnog reda:

AD1. Sastanak sa predstavnicima stolnoteniskih klubova koji djeluju na
području Grada Poreča ( Gradski stolnoteniski klub Poreč, stolnoteniski klub
Nova Vas i stolnoteniski klub Jadran).
Predsjednik Milan Markežić, naglašava da su IO SZGP i Skupština SZGP donijeli odluku o
formiranju zajednice stolnoteniskih klubova. Sportska zajednica organizirala je više sastanaka sa
predstavnicima stolnoteniskih klubova kako bi se pomoglo klubovima da u što skorije vrijeme
formiraju zajednicu, no sastanci su bili uzaludni iz razloga što se tri stolnoteniska kluba nisu
mogli dogovoriti. Na posljednjoj sjednici IO SZGP donijeta je odluka da se sazovu svi
predsjednici stolnoteniskih klubova kako bi IO SZGP se uvjerio u razlog ne udruživanja klubova i
riješio problematiku istih. Prema članku 24. Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša
na području Grada Poreča stolnoteniski klubovi su dužni osnivati udrugu koja se financira na
poseban način. Cilj sastanka je dovesti situaciju u red, poštivati Statut i pravilnike SZGP i da se
dodijele sredstva koja će za klubove biti u buduće namijenjena. Ne može se dozvoliti klubovima
da djeluju u neslozi, svađi, neredu, kaosu i ne poštuju odluke SZGP.
Dopredsjednik Darko Požarić, uključio se u raspravu i pozvao prisutne da predstave sebe i svoj
klub. Gospodin Požarić ponavlja da je tema sastanka razlog izbjegavanje formiranja zajednice i
pokušaj pronalaska eventualnog rješenja saslušavajući predstavnike klubova. SZGP svojim
pravilnicima ima izričitu odredbu da ako postoji više istovjetnih klubova istog sporta moraju
formirati zajednicu. Imamo primjer u SZGP Zajednice boćarskih klubova koju čini 15 boćarskih
klubova koja savršeno funkcionira i na poseban način ostvaruje sredstva kao propisano

52440 Poreč● N.Tesle 16
Tel: 052 432 322 Fax: 052 431 132

mail: info@szgp.hr
www.szgp.hr

pravilnikom. Klubovi moraju formirati zajednicu i steći će pravo na financiranje. Moramo
razlikovati dvije stvari, jedna je financiranje, a druga je članstvo u SZGP. Svi sportski
klubovi/udruge imaju pravo ako zadovoljavaju uvjete biti članovi SZGP, ali ne mogu svi biti
sufinancirani. Klubovi se pozivaju da iznesu pojedinačno problem i razlog ne formiranja
zajednice i da predlože rješenje.
Bojančo Mladenovski, predsjednik GSTK „Poreč“, informirao je prisutne da su predsjednik i
tajnik SZGP pokušali u više navrata pomoći. Na prvom sastanku nas kojem su sudjelovali
predsjednik i tajnik SZGP sa predstavnicima stolnoteniskih klubova, Gordana Šušljik izjavila je
da nema namjeru formirati zajednicu sa kriminalcima. Do drugog sastanka gospođa Šušljik
promijenila je mišljenje i uvjetovala izbacivanje određene osobe iz kluba, a zapravo je direktno
miješanje u rad kluba za što nema nitko pravo. U slučaju formiranja zajednice teško će se klubovi
dogovoriti jer je Gordana Šušljik prijavila GSTK Poreč policiji, DORH-u i poreznoj upravi koja
momentalno vrši porezni nadzor. Mora se naglasiti da je predsjednik GSTK Poreč bio Vladimir
Sladonja u trenutku kada su se dešavale nekakve kriminalne radnje.
Cilj kluba je da se nastavi sa radom i treninzima, ali postoji veliki problem jer je Gordana Šušljik
preregistrirala djecu/sportaše iz GSTK Poreč u STK Jadran što je kažnjivo djelo, te je šest mjeseci
kao lažni tajnik kluba zlorabila dokumentaciju. Gospodin Mladenovski ne prihvaća formiranje
zajednice stolnoteniskih klubova.
Radovan Pašić, predsjednik STK „Nova Vas“, napominje da su GSTK „Poreč“ i STK „Nova
Vas“ pristali na uvjet gospođe Šušljik izbacivši trenera Jakovetića iz klubova kako bi se formirala
zajednica, ali očito ni to nije bilo dovoljno. Smatra nekorektnim ponašanje i zahtjeve Gordane
Šušljik i ne pristaje na formiranju zajednice.
Sladonja Vladimir, predsjednik STK „Jadran“, činjenica je da u sportskoj dvorani Žatika
trenira dvadesetero djece koji su sportaši STK „Jadran“. Svatko može osnovati klub, ali je vrlo
važno da li je isti aktivan, kao u ovom slučaju od kojih je samo jedan aktivan, pa se postavlja
pitanje zašto formirati zajednicu?; da bi se dijelila sredstva sa nekim kojemu ista ne pripadaju.
STK „Jadran“ radi i bez novaca, bez pravog trenera koji volontira i trenira djecu, a roditelji su dali
svoju suglasnost. Sportska zajednica bi trebala verificirati stvarno sadašnje stanje o klubovima i
tek tada donijeti odluku o sufinanciranju. STK „Jadran“ neće formirati zajednicu sa klubovima
koji nemaju članove. Trenutačno STK „Jadran“ potreban je prijevoz kako bi djecu odveli na
turnire.
Gordana Šušljik, tajnik STK „Jadran“, ne slaže se sa idejom o formiranju zajednice klubova
jer smatra nepravednim da se sredstva dijele na tri, odnosno da tri kluba dobiju isti iznos sredstva,
a nisu aktivni i nemaju djece, niti se natječu i slično. STK „Jadran“ se jedini od triju klubova
takmiči.
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Vladimir Levak, član IO SZGP- predstavnik Grada Poreča, postavio je pitanje svim
predstavnicima stolnoteniskih klubova, jesu li spremni formirati zajednicu.
Svi predstavnici su dali negativan odgovor, odnosno nisu voljni osnivati zajednicu.
Alfredo Mendiković, član IO SZGP, napominje da su svi prisutni pozvani kako bi stvorili
mogućnost slaganje zajednice u kojoj bi svi klubovi bili ravnopravni i ostvarivali svoja prava.
Očekuje da će se na ovom sastanku doći do cilja, a cilj je da djeca mogu trenirati u sportskom
objektu, koristiti prijevoz kako bi odlazili na natjecanja i da se ovaj dugoročni problem završi.
Vjera Mušković, član IO SZGP, cilj je da se proba pronaći alternativa, odnosno rješenje.
Rad sa djecom je vrlo bitan, te u slučaju pristanka na formiranje zajednice klubova biti će
potrebna kontrola sa strane SZGP. Što se tiče financija postoji pravilnik po kojem modelu se
izračunava iznos sredstava, koji ne može biti jednak, već ovisi o radu, rezultatima natjecanja,
trenerima i broju djece.
Darko Požarić, dopredsjednik SZGP, postavio je pitanje predsjednicima Pašiću i
Mladenovskom da opišu aktivnost kluba, odnosno da li se natječu.
Mladenovski, momentalno se klub ne natječe, no ima plan da se za petnaest dana krene sa
upisima i da se krene sa radom.
Pašić, trenutačno je ljetna stanka, no nakon sezone početi će se sa radom.
Darko Požarić, dopredsjednik SZGP, konstatira da u ovom slučaju postoji situacija od tri kluba
od kojih je isključivo jedan u sustavu natjecanja, odnosno jedan radi, a dva opstala ne rade. Treba
obratiti veliku pažnju na pravilnik SZGP po kojemu klub mora imati članove i natjecati se. Bez
navedena dva osnovna uvjeta niti jedan klub ne može steći pravo na sufinanciranje i ostalo.
Osobno smatra da klub koji radi neopravdano ne dobiva sredstva.
Sladonja, predložio je Izvršnom odboru da formira komisiju koja bi utvrdilo stvarno stanje na
terenu.
Darko Požarić, dopredsjednik SZGP, nema smisla da zbog tvrdoglavosti niti jedan klub ne
dobije sredstva. Predložio je da se složi sporazum o formiranju zajednice po kojemu bi se
klubovima dao probni rok od godinu dana da dokažu svoju aktivnost. Napominje da sva tri kluba
moraju ispuniti sve uvjete Statuta SZGP i Pravilnika o sufinanciranju sporta i sportaša na području
Grada Poreča.
Predstavnici stolnoteniskih klubova pristali su potpisati sporazum.
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Predsjednik SZGP, nakon pozitivnog dogovora IO SZGP predložiti će Skupštini SZGP prijem
STK „Jadran“ u članstvo, te da se potiše sporazum o formiranju zajednice klubova.

ZAKLJUČAK
Predati će se prijedlog Skupštini SZGP za prijem u članstvo STK „Jadran“. Stolnoteniski klubovi
GSTK Poreč, STK „Nova Vas“ i STK „Jadran“ potpisati će Sporazum o formiranju zajednice
klubova. Rad klubova biti će praćen sa strane komisije koju će osnovati SZGP.

AD 2. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice IO SZGP.
Nakon čitanja zapisnika 31. sjenice IO SZGP održane 15. lipnja 2016. godine Izvršni odbor je
jednoglasno donio sljedeći :

ZAKLJUČAK
Prihvaća se zapisnik 31. sjednice IO SZGP održane 15. lipnja 2016. godine.

Predsjednik konstatira da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen te zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 20:10 sati.

Predsjednik
Milan Markežić
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