SABOR HRVATSKOGA
SPORTA
Skup sportaša i sportskih djelatnika, krovnih sportskih
organizacija, nacionalnih sportskih saveza, sportskih zajednica i
sportskih klubova organiziran povodom javne rasprave o Nacrtu
prijedloga Zakona o sportu

Što nam donosi Nacrt prijedloga Zakona o sportu? Koje se novine predlažu i kako će one
potencijalno utjecati na hrvatski sport u budućnosti? Koja se dobra zakonska rješenja nude, a
što smatramo lošim i nedorečenim zakonskim rješenjima? Kako hrvatski sport može utjecati
na donošenje novoga Zakona o sportu? Što hrvatski sport očekuje od Zakona o sportu? Što
sportu treba, a što mu se nudi u Nacrtu prijedloga Zakona o sportu?
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SABOR HRVATSKOGA
SPORTA

ŠTO NIKADA NIJE
UČINJENO, A
TREBALO SE


Skup sportaša i sportskih djelatnika, krovnih
sportskih organizacija, nacionalnih sportskih
saveza, sportskih zajednica i sportskih klubova

Zakon o sportu iz 2006.
godine propisuje niz

organiziran povodom javne rasprave o Nacrtu

obaveza MZOS-a i Vlade

prijedloga Zakona o sportu

RH koje nikada nisu
poštivane:

SPORT U REPUBLICI HRVATSKOJ
Natjecateljskim sportom u Republici Hrvatskoj bavi se oko
110.000 odraslih osoba, te oko 150.000 djece i mladih u oko 6.500
sportskih klubova. Pored toga, procjenjuje se da je u redovito
tjelesno vježbanje na rekreacijskoj osnovi uključeno između
650.000 i 850.000 građana. Njihov rad vodi i prati oko 11.500
sportskih trenera te oko 30.000 sportskih djelatnika. Drugim
riječima u sport i rekreacijske aktivnosti uključeno je oko 25%
građana Republike Hrvatske. Pored toga veliki broj hrvatskih
građana redovito prati sportska događanja i zainteresirano je za
daljnji razvoj sporta, a naročito za stvaranje uvjeta za
uključivanje što većeg broja djece i mladih u sustav sporta te za
nastavak postizanja vrhunskih sportskih rezultata na
međunarodnim natjecanjima kao što su olimpijske igre te
svjetska i europska prvenstva.

Navedeno obvezuje državne institucije i ljude koji ih
vode da ponude kvalitetan Nacrt prijedloga Zakona
o sportu, ali i cjeloviti program djelovanja i viziju
razvoja u području sporta.
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 Vlada Republike
Hrvatske bila je dužna
Hrvatskome saboru
podnijeti prijedlog
NACIONALNOG
PROGRAMA ŠPORTA
najkasnije u roku od
devet mjeseci od dana
stupanja na snagu
Zakona,
 MZOS je trebao
uspostaviti
INFORMACIJSKI
SUSTAV U SPORTU i u
roku od godinu dana
donijeti Pravilnik o
osnivanju, ustroju i
djelovanju informacijskog
sustava u sportu,
 MZOS je trebao donijeti
11 provedbenih propisa
(Pravilnika) u roku od
mjesec dana – do danas
ih je doneseno tek 6
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MJESTO ODRŽAVANJA
ŠTO NIKADA NIJE
UČINJENO, A
TREBALO SE

Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb


- Velika amfiteatralna dvorana –
 Provedbeni propisi
(Pravilnici) koji nisu
doneseni odnose se, između
ostaloga, na STRUČNI RAD
I STRUČNE POSLOVE U
SPORTU, ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU SPORTAŠA,
SPORTSKE GRAĐEVINE,
KAO I MREŽU
SPORTSKIH GRAĐEVINA

VRIJEME ODRŽAVANJA
26. svibanj 2015. godine s početkom u 11:00 sati

SUDIONICI
Na SABORU HRVATSKOGA SPORTA sudjelovat će predstavnici:











bivših i aktivnih sportaša
bivših i aktivnih sportskih djelatnika
nacionalnih sportskih saveza
lokalnih i regionalnih sportskih zajednica
sportskih klubova
Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog
odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog
školskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog
saveza
Saborskoga odbora za obitelj, mlade i sport
Kluba hrvatskih olimpijaca
Nacionalnog vijeća za sport
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Stoga danas nemamo nikakav
strateški dokument o razvoju
hrvatskoga sporta, nemamo
uspostavljen informacijski
sustav u sportu, nereguliran je
sustav zdravstvene zaštite
sportaša, nereguliran je sustav
skrbi i promicanja stručnog
rada u sportu, ne postoji
sustavna skrb o sportskim
građevinama niti je donesena
Mreža sportskih građevina…
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PROGRAM RADA
11:00 Otvaranje SABORA HRVATSKOGA SPORTA i uvodna obraćanja






prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH
Darko Milinović, predsjednik Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport
Predrag Sloboda, predsjednik Nacionalnog vijeća za sport
Josip Čop, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora
prof. dr. sc. Damir Knjaz, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11:20 Biserka Vrbek (HOO) – Status sportaša i ustroj nacionalnih sportskih saveza, sportskih zajednica i
krovnih sportskih organizacija
11:30 Vladimir Iveta (HNS) – Profesionalni sport, radno-pravni status sportaša i zapreke u sportu
11:40 Snježana Jurinić (Sportske zajednice Grada Zadra) – Lokalni sport – neriješena pitanja i glavni
izazovi
11:50 Zrinko Čustonja (KIF) – Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj ili zašto ne možemo naprijed?
12:00 – 13:20 Rasprava
13:20 Usvajanje Zaključaka
13:30 Konferencija za novinare
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