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ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UO BS PGŽ
Rijeka, 17. kolovoz 2018.
Nazočni članovi UO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serđo Samblić – predsjednik UO
Sandro Gulja – potpredsjednik UO
Anton Bučević - član
Slobodan Marelja–Bošnjak - član
Dean Klarić – član
Dino Blečić – član

Odsutni:
1.
2.
3.
4.
5.

Valter Šebelja - član
Željko Skočić - član
Vjekoslav Matetić - član
Damir Jasić – član
Franko Karlović - član
Dnevni red

1. Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice UO BS PGŽ
2. Kadrovska problematika
a) Izvješće komisije za provedbu postupka natječaja i izbora tajnika/tajnice BS PGŽ
b) Rješavanje popunjavanja radnog mjesta tajnika Boćarskog saveza Primorsko - goranske
županije po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama BS PGŽ
c) Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku BS PGŽ na potpisivanje ugovora o radu s
novoizabranim tajnikom BS PGŽ
3. Razno
Nakon pozdrava predsjednik poziva članove ako ima dopuna Dnevnog reda.
Sandro Gulja ima dopunu sa temom Lječnički pregledi. Dopunjeni Dnevni red je prihvaćen.
Ad 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 10. Sjednice UO
Zapisnik 10. sjednice UO BS PGŽ je prihvaćen.
Predsjednik je pokrenuo raspravu vezano za provedbu zaključka s prošle sjednice na kojoj je zaključeno
da će treneri obaviti razgovore s igračima koji su bili na kadetskom prvenstvu RH u Šibeniku i doznati koji
su kadeti krivi za počinjenu štetu u hostelu.
Savez maksimalno podržava mlade igrače i sve aktivnosti u radu s mladima ali neće tolerirati
neprihvatljivo ponašanje, narušavanje ugleda klubova i Saveza.
Iz tog razloga, očekuje se da će treneri-voditelji ekipa dostaviti izvješće o počinjenoj šteti te da će
krivci istu nadoknaditi.
Izvješće se očekuje najkasnije do sljedećeg sastanka Upravnog odbora.
Ad 2. Kadrovska problematika
a) Izvješće komisije za provedbu postupka natječaja i izbora tajnika/tajnice BS PGŽ
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Predsjednik saveza obrazlaže kako se na objavljeni natječaj javila samo ejdna osoba – Nives Jelovica.
Komisija u sastavu Serđo Samblić – predsjednik saveza i Sandro Gulja – podpredsjednik, (tajnik je bio
spriječen) obavila je razgovor sa kandidatkinjom u kojem je njoj prezentirano što se od nje očekuje, da
se radi o radu na počla radnog vremena i to nakon što dosadašnji tajnik ide u mirovinu. Početak rada bi
bio 1. listopada 2018. godine. Kandidatkinja je dala svoj prijedlog radnog vremena i način kako bi
obavljala dužnost Tajnika saveza.
Priložena dokumentacija je kompletna i komisija predlaže da se prihvati Nives Jelovicu za novog tajnika
boćarskog saveza Primorsko – goranske županije.
a) Rješavanje popunjavanja radnog mjesta tajnika Boćarskog saveza Primorsko - goranske
županije po natječaju objavljenom na mrežnim stranicama BS PGŽ
Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju svi prisutni članovi, zaključeno je da nova tajnica nastavlja
započeti mandat (2017 -2021) po istim uvjetima kao dosadašnji tajnik, sa probnim rokom od tri mjeseca.
Predsjednik daje na glasovanje
ODLUKU:
Imenuje se Nives Jelovica za tajnika Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije pod
uvjetima koji vrijede za sadašnjeg tajnika do kraja tekućeg mandata ovog saziva, sa
probnim rokom od tri mjeseca.
Ovakva ODLUKA prihvaćena je JEDNOGLASNO
a) Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku BS PGŽ na potpisivanje ugovora o radu s
novoizabranim tajnikom BS PGŽ
Zadužuje se tajnik da pripremi potrebnu diokumentaciju, a ovlašćuje predsjednik saveza da
sa novom tajnicom potpiše novi Ugovor o radu u skladu sa ovim Odlukama.
Ad 3. Lječnički pregledi
Sandro Gulja podsjeća na Zakon o s portu u kojem stoji da je lječničke preglede sportaša obavlja lječnik specijalist
medicine rada i sporta. Primjećuje da kod mnogih sportaša to nije tako, nego lječničke preglede obavljaju i lječnici
drugih specijalnosti.
D. Blečić, član Izvršnog odbora HBS-a objašnjava kako je ta problematika bila i na Izvršnom odboru HBS-a koji za
slijedeću sezonu u dogovoru sa Olimpisjkim odborom predviđa promjenu u operativnom vođenju evidencije
lječničkih pregleda, kao i o drugačijem izgledu Članskih iskaznica igrača. Ukratko, za lječničke preglede igrača skrbi
klub, a odgovorna osoba u klubu određenim dokumentom jamči Savezu o statusu lječničkih pregleda svojih igrača.
Ad 4. Razno
Pod ovom točkom povela se diskusija o predstojećem KAMPU
Nažalost, Vjekoslava Matetića nije bilo ali informacije je proslijedio Dean Klarić, koji će uz Vjekoslava
Matetića voditi skupinu na Platku. Kao i prošle godine biti će organizirane dvije skupine – početnici na
Platku i Napredni na Podvežici . Ponavlja se ponovno, kao i proteklih godina da se Instruktori boćanja, za
čije je obrazovanje i Savez izdvojio značajna sredstva ne odazivaju na ovakve akcije, te se zaključuje
kako je Kamp loše organizran i spada uvijek na teret istih osoba , što ubuduće treba mijenjati.
Datumi obje skupine su 20., 21. i 22. Kolovoz 2018.
Kotizacija po polazniku ostaje kao i prošle godine: Platak 200,00 kn i Podvežica 100,00 kn.
Voditelji skupina biti će treneri Dean KLARIĆ – Platak i Čedo Vukelić - Podvežica
Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 20.30 sati
Zapisnik vodio :
Sanjin Linić, tajnik
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