
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ 
                IZVRŠNI ODBOR 
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 284 

 
 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
  16. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 30. kolovoza 

2011. godine u Zagrebu, KŠK „Grmoščica“, Ilica 298, s početkom u 18.30 sati. 
 
 
Prisutni:   Petar Maričić – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik,  
     Marija Barić, Željko Janošević, Zorislav Leko, Robertino Mileta,  
Odsutni:   Marko Barišić, Natalija Graber, Pero Višek 
Ostali prisutni: Drago Burka – predsjednik Zbora sudaca ZKS, Darko Oršić – predsjednik  
                          Natjecateljske komisije ZKS; Miroslav Semenski, Snježana Beluhan-Sklepić –  
                          stručna služba 
 
Predsjednik Petar Maričić otvara sjednicu, utvrđuje kvorum, pozdravlja prisutne članove 
Izvršnog odbora te predlaže dnevni red. 
 
Buduću da na prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi i nadopuna, Izvršni odbor 
jednoglasno prihvaća sljedeći  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice 

2. Lige za 2011/2012. godinu 

3. Liga mladih za 2011/2012. godinu 

4. Program za 2012. godinu 

5. Nabavka opreme 

6. Pitanja, prijedlozi, informacije 

 
 

AD-1.  Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice 
Predsjednik poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe i nadopune na dostavljeni 
zapisnik 15. sjednice Izvršnog odbora, a koja je održana 7. lipnja 2011. godine.  
Na zapisnik nije bilo primjedbi i nadopuna. 
Nakon provedenoga glasanja predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza 
koja je održana 7. lipnja 2011. godine. 
 
AD-2.  Lige za 2011./2012. godinu 
Budući da je Izvršni odbor e-mailom primio propozicije za 1., 2. i 3. stupanj natjecanja, 
sudačke naputke i Kalendar natjecanja za sezonu 2011./2012. predsjednik Maričić poziva 
uvodničare da uzmu riječ. 
Glavni tajnik Semenski informirao je da su propozicije naših liga usklađene s propozicijama 
četvrtog stupnja natjecanja, odnosno o najbitnijim promjenama koje su sadržane u njima: 

- ekipe mogu prijavljivati do četiri pričuvna igrača, a od toga se dva mogu koristiti za 
„taktičku izmjenu“ koja se ponovo uvodi od ove sezone; 
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- redovita izmjena igrača više se neće morati pisano najavljivati, nego usmeno, a sama 
izmjena vrši se bez zaustavljanja vremena.  

 
Predsjednik Natjecateljske komisije, g. Darko Oršić informirao je Izvršni odbor da je KK 
„Telekom-Pošta“ dana 22.8.2011. godine u kancelariju ZKS-a dostavio Žalbu na popunu 2. 
HKL-Centar (muški) te naveo: 
-  da se KK Telekom-Pošta u natjecateljskoj sezoni 2010/2011. natjecao u 3. HKL Centar 

(muški) gdje je po završetku lige zauzeo 4. mjesto, 
-  da su drugoplasirani i trećeplasirani klubovi 3. HKLCM (KK Zanatlija Ivanić, Ivanić Grad 

i KK Sesvete, Sesvete) odustali od ulaska u 2.HKLC zbog neadekvatnog objekta (kuglana 
nema ploče), 

-  da je upoznat sa propozicijama ekipnog prvenstva RH (2. stupnja) koja u točci 7.3 govore 
da iz svake lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno kako bi lige u sezoni 
2011/2012. imale dvanaest (12) članova, 

-  da je upoznat sa Propozicijama ekipnog prvenstva RH (3. stupnja) gdje u točci 7.3 stoji da 
dva najbolje plasirana kluba s najviše bodova u 3. Hrvatskoj ligi Centar – muški, stječe 
pravo sudjelovanja u 2. Hrvatskoj ligi – Centar – muški za sezonu 2011./2012. 

Dalje informira da je Natjecateljska komisija odbacila žalbu KK „Telekom-Pošta“ kao 
neosnovanu uz obrazloženje da je utvrđeno da je sastav 2. i 3. HKLC-muški određen sukladno 
točci 7.3 Propozicija ekipnog prvenstva RH (2. i 3. stupanja) i da je pri tome poštivana praksa 
prijašnjih godina.  
 
Natjecateljska komisija predlaže da se ponovo razmotri sporna točka 7.3 i formulira na jasan i 
nedvosmislen način imajući u vidu da će se i u narednim godinama događati slučajevi 
odustajanja klubova od natjecanja ili ulaska u viši rang natjecanja. Pri tome svakako treba 
imati u vidu očuvanje kvalitete pojedinih liga. Natjecateljska komisija predlaže nadopunu 
sljedećim tekstom:  “U slučaju da netko od dva prvoplasirna kluba iz 3. HKLC nema uvjete 
za 3. stupanj natjecanja (2. HKLC), igrat će se jedna kvalifikacijska utakmica na neutralnoj 
kuglani po odluci Natjecateljske komisije, i to  između posljednjeplasiranog u 2. HKLC s 
prvim narednim klubom iz 3. HKLC, a koji ima uvjete za natjecanje u 2. HKLC.“  
 
Glavni tajnik Semenski informira da je Stručna služba, sukladno zaključku s prethodne 
sjednice Izvršnog odbora, razmotrila pristojbe i mandatne naknade za nepridržavanje 
propisanih uvjeta na kuglačkim utakmicama te predložila manje izmjene i jedinstvene tarife 
za sve lige u organizaciji ZKS-a. U dijelu koji se odnosi na mandatne kazne za suce, u 
konzultaciji sa sudačkom organizacijom,  dodane su stavke 8 i 9. 
Za stavke  koje se odnose na neispravan rad semafora, mjerača vremena i prijestupnih 
fotoćelija moli se Izvršni odbor da predloži iznose, a također da se donese odluka hoće li se za 
te neispravnosti i dalje kažnjavati klubove koji su kao domaćini dužni osigurati potrebne 
uvjete za utakmice (točka 2.9 propozicija) ili upravljače objekata koji su dužni ispravno 
održavati kuglane.  
 
Predsjednik Maričić otvara raspravu. 
 
Na upit gđice Barić jesu li svi klubovi koji su prijavili svoje ekipe u ligaško natjecanje 
podmirili svoja dugovanja sukladno zaključku s prethodne sjednice,  
g. Semenski je odgovorio da je sve podmireno osim za KK „Lokomotivu“ za koju je 
prihvaćeno pismo namjere tvrke „Robi-Graf“ koja je spremna za potrebe Savaza izvršiti 
tiskarske usluge u visini duga kojeg KK „Lokomotiva“ nije izravno podmirila. 
 
Svi prisutni sudjelovali su u raspravi na temu mandatnih kazni te je rečeno da svaka logika 
nalaže odgovornost upravljača objekata za kompletnu tehničku ispravnost i funkcionalnost 
kuglana, ali, kako ugovore o korištenju kuglana imaju klubovi, a ne Savez, mandatne kazne 
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moraju ostati za klubove domaćine utakmica. S druge strane potrebno je provesti kategoriza-
ciju kuglana, odnosno utvrditi uvjete koje objekti nužno moraju zadovoljavati da bi se na 
njima mogla odvijati određena natjecanja. Također je potrebno voditi evidenciju prijavljenih 
neispravnosti za svaki objekt posebno.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 
 

1. Potvrđuje se tekst odluke Natjecateljske komisije kojom se, kao neosnovana, odbija 
žalba KK „Telekom-Pošta“ iz Zagreba zbog neuvrštenja u 2. HKLC-M. 

2. Prihvaća se prijedlog Natjecateljske komisije ZKS da se točka 7.3. propozicija za 1. i 
2. te 3. stupanj natjecanja nadopune drugim stavkom koji glasi: 
“U slučaju da netko od dva prvoplasirna kluba iz 3. HKLC nema uvjete za 3. stupanj 
natjecanja (2. HKLC), igrat će se jedna kvalifikacijska utakmica na neutralnoj kuglani 
po odluci Natjecateljske komisije, i to  između posljednjeplasiranog u 2. HKLC s 
prvim narednim klubom iz 3. HKLC, a koji ima uvjete za natjecanje u 2. HKLC.“  

3. Prihvaćaju se Propozicije momčadskog prvenstva Republike Hrvatske za 2011./2012. 
godinu za lige  1. i 2.  stupnja zajedno s dopunom navedenom pod točkom 2. ovog 
zaključka. 

4. Prihvaćaju se Propozicije momčadskog prvenstva Republike Hrvatske za  2011./2012.  
godinu za lige  3.  stupnja zajedno s dopunom navedenom pod točkom 2. ovog 
zaključka.  

5. Prihvaća se Sudački naputak za Druge hrvatske kuglačke lige – centar za  2011./2012. 
godinu u predloženom tekstu. 

6. Prihvaća se Sudački naputak za Treću hrvatsku ligu – centar i  Regionalnu  ligu  
Zagreb za 2011./2012. godinu u predloženom tekstu.  

7. Prihvaća se Kalendar natjecanja za natjecateljsku sezonu 2011./2012.   
8. Prihvaća se prijedlog visina pristojbi, te mandatnih naknada za nepridržavanje 

propisanih uvjeta na utakmicama 1., 2. i 3. stupnja natjecanja Regije Centar uz 
nadopunu visine naknada za sljedeće stavke: 

- MK B 14. Neispravan rad semafora automata 50 kn 
- MK B 15. Neispravan rad mjerača vremena  50 kn 
- MK B 17. Neispravan rad prijestupnih fotoćelija 50 kn. 

9. Prihvaća se prijedlog da uslugu tiskanja knjižice s propozicijama, rasporedima, 
sudačkim naputkom, adresarima i popisom igrača za natjecateljsku sezonu 
2011./2012. izvrši Tiskara „Ivana“ iz Samobora. 

10. Zadužuje se Komisija za objekte Zagrebačkog kuglačkog saveza da donese prijedlog 
Pravilnika o tehničkim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni na  kuglačkim objektima 
za održavanje ekipnih prvenstava na području Regije Centar.  

11. Zadužuje se predsjednik Natjecateljske komisije da po potrebi surađuje s Komisijom 
za objekte u njenom radu. 

12. Nakon usvajanja Pravilnika o tehničkim uvjetima na kuglačkim objektima, izvršit će 
se  kategorizacija kuglana.  

 
 
AD-3.  Liga mladih za 2011./2012. godinu 
Glavni tajnik Semenski informira: 
- Temeljem Raspisa za Ligu mladih prijavljeno je tri ženske ekipe (Endi-Tekstilac, Zagreb, 

Zagreb-Zaboky) i sedam muških (Centar, Grmoščica, Medveščak, Ponikve – 2 ekipe, 
Radnik i Zaprešić); 

- da će muške i ženske ekipe igrati u istoj ligi; 
- da će se igrati dvokružno kroz ukupno osamnaest kola;  
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- da osobno smatra da bi bilo dobro odrediti bonus za natjecatelje koji će igrati sa srednjim 
kuglama.  

 
Predsjednik Natjecateljske komisije, G. Oršić predlaže da Izvršni odbor donese odluku o 
iznosu članarine za ligu i sudačke naknade,  te sa koliko igrača ekipa mora nastupiti i koliko 
zamjena može imati.  
 
G. Mileta smatra da nedostaje pisani prijedlog odnosno kvalitetna razrada problematike jer, 
gledano iz ugla najmlađih sudionica natjecanja koje su dvanaestgodišnjakinje, a ogledat će se 
sa šesnaest i osamnaestgodišnjacima te činjenice da se svaki športaš bori za rezultat, možda su 
se mogla naći i druga rješenja koja bi stvorila ravnopravnije uvjete natjecanja za sve 
zainteresirane. Najavljuje da bi, nakon razgovora sa stručnim vodstvom kluba Endi-Tekstilac, 
moglo doći do povlačenja prijave za ovu godinu. 
 
U raspravi po ovoj temi, u kojoj je sudjelovala većina prisutnih, rečeno je da:  
- dodjeljivanje bonusa nije u športskom duhu; 
- najmlađi mogu i dalje nastaviti svoje natjecanje u okviru Zagrebačkog turnira mladih gdje 

su ukinute samo kategorije  U16 i U18; 
- da će se tek nakon prve natjecateljske sezone moći vidjeti konkretni učinci ovako 

postavljenog natjecanja, a onda eventualno i korigirati; 
- da bi ovo natjecanje, osim što omogućuje ekipno odmjeravanje snaga, ujedno moralo biti i 

edukativno i odgojno za mlade igrače; 
- stoga se apelira na sudačku organizaciju da po mogućnosti šalje svoj najkvalitetniji kadar 

uz najstrožu primjenu pravila. 
 

Tijekom rasprave predloženo je: 
- zajedničko okupljanje predstavnika ekipa prije početka natjecanja; 
- da članarina za ligu iznosi 400 kn za pokriće najnužnijih troškova natjecanja;  
- da ekipu čini četiri igrača/ice i četiri pričuvna igrača/ice; 
- Zbor sudaca predlaže sudačke naknade za sudački tim: 

…   Zagreb, ručno pisanje zapisnika  - 300 kn 
…   Zagreb, pisači   - 260 kn 
…   Zagreb, računalo   - 260 kn 
…   Zaprešić, računalo   - 360 kn 
…   Velika Gorica, pisači   - 360 kn 

- G. Oršić predlaže da u Ligi mladih sudi samo jedan sudac na utakmicama gdje klubovi 
domaćini mogu s vlastitim kadrovskim resursima obaviti posao drugog suca, a da se 
naknada smanji i time omogući ušteda klubovima.  Predlaže da naknada za jednog suca 
bude 200 kn.  
 

- U daljnjoj raspravi o sudačkim naknadama za Ligu mladih, g. Semenski je rekao da će 
Komisiji za delegiranje biti izuzetno teško pronaći suce koji bi bili voljni ići na vanjske 
kuglane za tako nisku naknadu jer se ne radi samo o dvosatnoj utakmici nego i najmanje 
sat vremena dužem putovanju, dvostruko većim putnim troškovima, a osim toga treba 
uračunati i naknadu za Komisiju za delegiranje koja po utakmici iznosi 7 kn. 
 

Predsjednik Zbora sudaca, g. Drago Burka  
Budući da je danas Izvršnom odboru uručen prijedlog novih sudačkih naknada i taksi, g. 
Burka usmeno obrazlaže razloge Zbora sudaca te navodi da je promjena predložena 
prvenstveno radi većeg razlikovanja, odnosno vrednovanja sudačkog rada u različitim 
tehničkim uvjetima samih kuglana, ali i temeljem drugih elemenata koji su vezani za vještine 
samih sudaca kao što je na pr. sposobnost upravljanje informatikom tijekom natjecanja.  
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I dalje o radu Zboru sudaca, g. Burka je obavijestio Izvršni odbor da je Komisija za praćenje 
rada sudaca u cijelosti obavila svoj posao konkretno prateći rad sudaca „na terenu“  i u uredu 
Saveza provjerom svih ekipnih zapisnika, a temeljem toga sačinila dokument „Godišnja 
ocjena o radu sudaca“. Pojedinačne ocjene bit će dostavljene svakom sucu prigodom sastanka 
Zbora sudaca koji će se održati 6. rujna, a kompletna dokumentacija bit će pohranjen u uredu 
Zagrebačkog kuglačkog saveza. Napominje da je ovu ocjenu rada sudaca obavio samo 
zagrebački Zbor sudaca iako je to obveza koja već tri godine vrijedi za sve na području 
Hrvatskog kuglačkog saveza.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 
 

1. U Ligi mladih ekipu čini sastav od četiri igrača/ice i četiri pričuvna igrača/ice. 
2. Članarina za Ligu mladih iznosi četiristo (400,00) kn. 
3. Suđenje u Ligi mladih 

a. Prihvaća se prijedlog da klubovi sami izaberu da li će im utakmice u Ligi 
mladih suditi jedan ili dva suca. 

b. Klubovi koji izaberu jednog suca, obvezni su tijekom utakmice odraditi posao 
drugog suca. 

c. Zadužuje se predsjednik Natjecateljske komisije za sastavljanje obrasca 
temeljem kojeg se klubovi trebaju izjasniti da li žele jednog ili dva suca.  

4. Prijedlog Zbora sudaca za promjenu sudačkih naknada prihvaća se zajedno s razradom 
sudačkih taksi: 
-   djelomično za klubove (naknade po jednoj utakmici)  i to stavke od a) do s) 
-   u cijelosti za Savez (prvenstva, turniri i ostala natjecanja). 

5. Sudačke naknade za Ligu mladih, zajedno s naknadom Komisiji za delegiranje sudaca, 
iznose 
a)   Zagreb    2 suca  - 260 kn 
b)   Zagreb    1 sudac - u visini sudačke naknade za RLZ  
c)   Zaprešić, Velika Gorica   2 suca  - 360 kn 
d)   Zaprešić, Velika Gorica   1 sudac - 220 kn 

 
 
AD-4. Program za 2012. godinu 
Glavni tajnik je informirao prisutne o procesu nastanka ovog prijedloga Programa javnih 
potreba za kuglački šport u 2012. godini, a osobito: 
- budući da je 1. rujna, kao rok za dostavu prijedloga ZŠS-u, najraniji rok ikada postavljen, 

morao je velik dio posla odraditi tijekom godišnjeg odmora;  
- da su klubovi na dosta različitoj kvalitativnoj razini odradili svoj dio posla te je bilo 

potrebno izvršiti određene preinake u odnosu na zahtjev nekih klubova; 
- o kriterijima ZŠS-a temeljem kojih se može participirati u Programu javnih potreba te da 

ih zadovoljava i dalje sedam kuglačkih klubova. Unatoč tome, u prijedlog su uvršteni svi 
klubovi ZKS-a sa specifikacijom troškova. 

Glavni tajnik dalje informira da se prijedlogom traži 
- jedno novo profesionalno radno mjesto trenera i to za KK Endi – Tekstilac; 
- u profesionalnoj službi ZKS-a promjenu statusa jednog zaposlenika sa „administrativno-

tehničkog referenta“ na „tehničkog tajnika za bowling“ te školovanje svih zaposlenika na 
VŠ Aspira – za športskog administratora; 

- sufinanciranje trenerskog seminara za četvoricu trenera iz klasičnog kuglanja i osmoricu 
iz bowlinga; 

- trideset kuglača i kuglačica u program „perspektivni športaši“; 
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- povećanje broja odjeljenja športskih škola: u klasičnom kuglanju sa deset na dvanaest, a u 
bowlingu na dvije (do sada niti jedna iz Programa javnih potreba); 

- povećanje cijene sata kuglane s dosadašnjih 90,00 kn na barem 160,00 kn - koliko je 
priznata cijena za kuglanje invalida na kuglani „Vinko Bek“; 

- povećanje sredstava za natjecanje. 
Budući da je iz ZŠS-a zatraženo da se posebno obrazlože razlike u odnosu na prijedlog 
Programa javnih potreba za kuglački šport za 2011. godinu, tajnik moli članove Izvršnog 
odbora da daju svoj doprinos već pripremljenom obrazloženju i to po mogućnosti pisano - 
tijekom sutrašnjeg jutra. 
 
Budući da rasprave nije bilo, predsjednik daje prijedlog Programa javnih potreba za kuglački 
šport u 2012. godini na glasanje, a nakon provedenoga glasanja konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ODLUKU 
 

Usvaja se prijedlog Programa javnih potreba za kuglački šport u 2012. godini. 
 
 
AD-5. Nabavka opreme 
Glavni tajnik objašnjava da se je nepopravljivo pokvario njegov osobni laptop, a na kojem je 
radio za potrebe Saveza zadnjih jedanaest godina. Stoga je bilo nužno nabaviti novo, 
adekvatno računalo na kojem će moći nastaviti raditi, a osobito jer niti PC kojim raspolaže na 
svom radnom mjestu ne odgovara nikakvim uvjetima rada. U konzultaciji s predsjednikom i 
dopredsjednikom, kupljeno je novo prijenosno računalo u mjesecu kolovozu u iznosu od 
6.993,50 kn, torba za računalo u iznosu od 383,76 kn te usluga prijenosa podataka sa starog 
na novo računalo u iznosu od 838,00 kn. 
Budući da rasprave nije bilo, predsjednik predlaže Izvršnom odboru da se odobri nabavka 
laptopa, pripadajuće opreme i usluga prijenosa podataka. 
 
Nakon provedenoga glasanja predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
 
Odobrava se nabavka opreme i usluga kod tvrtke Digitech d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca, i to 
po slijedećim stavkama: 

1. prijenosno računalo HP PROBOOK 6560B … 6.993,50 kn 
2. torba za prijenosno računalo …………………  383,76 kn 
3. prijenos podataka ……………………………. 838,00 kn 

 
 
AD-6. Pitanja, prijedlozi, informacije 
Nije bilo pitanja, prijedloga niti informacija. 
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 21.10 sati. 
 
 
 
 
 Zapisala PREDSJEDNIK 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Petar Maričić 
 


