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ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ 
               IZVRŠNI ODBOR 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

23. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 21. svibnja 2015.godine, 
Kuglana Grmoščica, Zagreb, Ilica 298 s početkom u 18.15 sati. 

 
 
Prisutni: Robertino Mileta – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik;  

Dalibor Jelavić, Velimir Mrkonjić,Vjekoslav Rakamarić, Pero Višek 
Odsutni: Natalija Graber Kvakan, Branko Ivanić, Kazimir Lovrić  
Ostali prisutni:  Marko Kujundžić – predstavnik u Skupštini SSGZ 

   Marko Torlaković, Saša Petković, Miroslav Semenski – Stručna služba 
 

Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove Izvršnog odbora i goste,  
utvrđuje kvorum te predlaže nadopunu uz poziv dostavljenog dnevnog reda, i to tako da se kao 2. 
točka dnevnog reda uvrsti verifikacija ligaškog natjecanja 2014./2015. i raspis za lige 2015./2016. 
 
Budući da na prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi, nakon provedenog glasanja o prijedlogu, 
Izvršni odbor jednoglasno prihvaća sljedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
1. Usvajanje zapisnika s 21. i 22.sjednice IO ZKS 
2. Liga 

a. Verifikacija rezultata 2014./2015. 
b. Raspis za lige 2015./2016. 

3. HKS - problematika 
4. Prijedlog Statut ZKS (usklađenje sa zakonima) 
5. Informacije, prijedlozi 

 
 
 

AD-1.Usvajanje zapisnika  
Budući da na dostavljene zapisnike 21. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana 8. travnja 
2015. godine i 22. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana internetskim putem 7. i 8. svibnja 
2015. godine nije bilo primjedbi niti nadopuna, nakon provedenoga glasanja predsjednik konstatira 
da je Izvršni odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 
a) Usvaja se skraćeni zapisnik 21. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana 8. travnja 

2015. godine 
b) usvaja se zapisnik 22. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana internetskim putem 7. i 

8. svibnja 2015. godine. 
 
Ad-2. Liga 
Glavni tajnik – Voditeljica lige je redovnim postupkom utvrdila plasmane u ligama za 2014./2015. 
godinu te još ostaje verifikacija Izvršnog odbora. Temeljem plasmana za prethodnu natjecateljsku 
sezonu formirane su lige za sezonu 2015./2016. Propozicije će se raditi naknadno, ovisno o odluci 
HKS-a o formiranju liga za sljedeću sezonu. Svi klubovi, koji sudjeluju u ligaškom natjecanju 
Regije Centar, bili su pozvani dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na dosadašnje propozicije. Iste 
su proslijeđene Natjecateljskoj komisiji da ih ugradi u propozicije pojedinih liga za novu 
natjecateljsku sezonu, ukoliko su kvalitetne i vrijedne.  
 
Budući da na dostavljene materijale nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, nakon provedenoga 
glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
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ZAKLJUČAK 
a) Verificiraju se tablice konačnih plasmana ekipnog natjecanja u sezoni 2014./2015. za 

sljedeće lige: 
- 2. hrvatska kuglačka liga Centar – žene 
- 2. hrvatska kuglačka liga Centar – muški 
- 3. hrvatska kuglačka liga Centar 
- Regionalna liga Zagreb 
- Regionalna liga regije Centar – mladi – žene 
- Regionalna liga regije Centar – mladi – muški 

 
b) Usvaja se raspis ekipnog natjecanje u sezoni 2015./2016. za sljedeće stupnjeve natjecanja: 

- 3. stupanj natjecanja (2. hrvatska kuglačka liga Centar – muškarci i žene) 
- 1. i 2. stupanj natjecanja (Regionalna liga Zagreb i 3. hrvatska kuglačka liga Centar) 
- Regionalna liga regije Centar – mladi (muškarci i žene). 

 
 
Ad-3. HKS, problematika   3 min 
 
Predsjednik nastavno na 22. sjednicu Izvršnog odbora gdje smo, smatrajući da je KUP RH postao 
neregularan, donijeli odluku o pozivu našim klubovima koji su se plasirali u završnicu KUP-a da se 
povuku iz daljnjeg natjecanja o odluci je obaviješten HKS i svi županijski savezi. Izvršni odbor 
HKS-a je na našu odluku poslao svoje očitovanje i pozvao klubove da nastave s natjecanjem. 
G. Višek – zanimaju ga stavovi klubova. 
Predsjednik – svi naši klubovi koji su se plasirali u završnicu KUP-a dali su pisanu suglasnost o 
odustajanju od daljnjeg natjecanja. Također se razgovaralo i s nekim klubovima KS Zagrebačke 
županije, koji su također izrazili svoju podršku, ŽKK Zaprešić i u pisanom obliku. Nekoliko drugih 
županijskih saveza također je izrazilo svoju podršku, no još treba pričekati da provedu raspravu na 
svojim tijelima upravljanja.  
Naša namjera, da se pokrenu procesi pročišćavanja postupaka HKS-a, odnosno da shvate da odluke 
koje donose nisu uvijek dobre 
Primjerice, izbor izbornika, gdje se produžavalo vrijeme dok se ne javi netko podoban; nepotrebno 
pomicanje utakmice Mlaka : Siscia na raniji termin odigravanja i zbog toga delegiranje četiri 
igračice izravno u završnicu u Koprivnici; raspis natječaja za glavnoga tajnika koji, iako je legalno 
objavljen u Sportskim novostima, nije poslan županijskim savezima niti je objavljen na internetskoj 
stranici HKS-a. A onda, iako su imali drugog kandidata, izabrali su dosadašnjeg tajnika – osobu 
koja svojim dosadašnjim radom nije dokazala da može dobro obavljati svoj posao. Glavni tajnik je 
izravno odgovoran za nesazivanje sjednica Skupštine HKS i dovođenje HKS-a u pravnu pat 
poziciju. Nije li u najmanju ruku čudno da za to biva nagrađen novim mandatom? Ovdje se još 
nadovezuje niz propusta, neuvažavanje primjedaba koje dobivaju od svojih članica, a uz to i 
ignoriranje naputaka koje dobivaju od HOO-a i Gradskog ureda za opću upravu vezano uz Statut 
HKS-a. Problemi s promjenama propozicija KUP-a, pogrešno ždrijebanje, poništavanje ždrijebanja, 
ponavljanje ždrijebanja bez prisustva javnosti uz smiješno objašnjenje da je Izvršni odbor javnost. 
Zbog toga je IO većinom glasova donio odluku o pozivanju klubova na povlačenje iz daljnjeg 
natjecanja u KUP-u RH. 
G. Višek poziva člana Izvršnog odbora koji je bio protiv te odluke da iznese svoje razloge kako bi 
se problem mogao sagledati s više strana.  
G. Rakamarić- kao član Izvršnog odbora HKS bio je nazočan na toj sjednici IO HKS i smatra da je 
sve provedeno legalno, a da se u postupku ZKS-a radi o ne-fer-play politikantstvu, neprimjerenom 
sportu. Vaš  politički stav je jasan, želja je bila da kolega Funda postane predsjednik HKS-a, a kako 
se to nije dogodilo jasno je da Vam ovaj saziv ne odgovara. Kao sportaš i čovjek, na sjednici 
Izvršnog odbora HKS se protivio usvajanju žalbe jer je želio da sve bude po Pravilniku. Pravilnik je 
objasnio kolega iz Gospića. Pravilnik je loš i treba ga promijeniti, ali ne u pola natjecanja. Novo 
ždrijebanje je napravljeno na licu mjesta i to potpuno legalno, što jamči svojom čašću i činjenicom 
da nema nikakvih interesa u tome. 
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G. Mrkonjić – žalosti ga izjava da je odluka bila legalna jer se radi o eklatantnom primjeru pogreške 
Natjecateljske komisije HKS u slučaju žalbe KK Medveščak 1958. Nije točno da je izvršeno 
izvlačenje domaćinstava i kako se može dogoditi da se Natjecateljska komisija donosi odluku o 
tome nadglašavanjem? Ili je bilo izvlačenje domaćinstava ili nije bilo. Prema Pravilniku, ako se u 
1/8 finala kupa sastaju klubovi istog ranga natjecanja, vrši se izvlačenje domaćinstva na način da je 
domaćin onaj klub koji je prvi izvučen. Žalili su se KK Medveščak 1958 i KK Bjelovar (žalba KK 
Bjelovar nije bila razmatrana jer nisu uplatili žalbenu taksu). Trebalo je napraviti dodatno 
izvlačenje za muški KUP, a ne samo za ženski. 
Glavni tajnik – žalbe na ždrijeb nije bilo od strane nikoga.  
Predsjednik – žensko ždrijebanje je vršio predsjednik Natjecateljske komisije. Nakon tjedan ili dva, 
tko je uputio primjedbu Izvršnom odboru da se je dogodila nepravilnost kod ždrijebanja za ženski 
KUP RH, ako nije bilo žalbe – jer o njoj nema traga u zapisniku sa sjednice IO HKS? Dakle, za 
muški KUP imamo dvije žalbe, od toga jednu formalno valjanu i odbijenu, a za ženski KUP nema 
žalbe, ali se ponavlja ždrijebanje? Navodno je g. Mesić, predsjednik Natjecateljske komisije, na 
samoj sjednici Izvršnog odbora informirao da je uočena nepravilnost u ždrijebanju i da ga treba 
ponoviti. Ovdje se radi o vrlo, vrlo sumnjivoj situaciji. Moli da se ubuduće, kada se kaže da se radi 
o politikantstvu u odluci Izvršnog odbora ZKS ili izlaganju predsjednika – zato jer nije izabran g. 
Funda nego g. Mikac, nije istina jer je g. Mikac legalno izabran od Skupštine HKS. To što osobno 
nije glasao za tog kandidata nije iz politikantskih razloga nego iz činjenice da je g. Mikac godinama 
bio dopredsjednik HKS-a i dopustio da se tijekom tog vremena ne sazove sjednica Skupštine HKS. 
Nakon toga, osobno komentira samo pogreške koje se događaju nakon, a ne prije zadnjeg izbora 
predsjednika HKS. Zanimljive su samo odluke Izvršnog odbora HKS. 
G. Kujundžić – na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora ZKS je rekao što misli o radu HKS-a i tražio da 
se zaštiti Kuglački klub Zagreb. Privatizirana kancelarija HKS funkcionira po sistemu „ja tebi – ti 
meni“ u zadnjih godinu dana, a, obzirom da se radi o istom društvu, moglo bi se reći i zadnjih deset 
godina. Smatra da ZKS mora ići do kraja kako bi se postiglo zakonito funkcioniranje HKS-a. U 
suprotnom će KK Zagreb, zbog načina izbora selektora, izbora reprezentativaca, privatiziranja 
saveza od strane g. Mikca,pokrenuti sudske i inspekcijske postupke kod nadležnih ministarstava. 
Već je u dopisu podrške odluci Izvršnog odbora o pozivu klubovima da se povuku iz daljnjeg 
natjecanja naglasio da je KK Zagreb prihvaća i podržava samo ako se ide do kraja u rješavanje 
problema s HKS-om. Nitko nema pravo, pa ni predsjednik Saveza, staviti četiri igračice Siska da po 
„vild card“ osnovi igraju na Pojedinačnom prvenstvu RH zato jer netko njegovom klubu pogoduje; 
da obeća da će nečije dijete biti u reprezentaciji i tako dalje. Ponavlja da igračica Tea Miljković, 
koja je kadetska prvakinja i 22. igračica I. lige, nije ni pozvana u reprezentaciju dok su pozvane 
igračice koje nemaju tako dobre rezultate. Nije to politika samo prema KK Zagreb nego i prema 
ZKS-u. Ne vjeruje da je to zbog glasanja kod zadnjih predsjedničkih izbora jer je moguće da je 
netko i iz Zagreba glasao s „figom u džepu“. Ponavlja da je osobno bio za g. Fundu isključivo iz 
razloga da se makne to opskurno društvo koje već osam ili deset godina uništava hrvatsko kuglanje, 
i da dođe netko drugi. U slučaju odustajanja od već donijete odluke o povlačenju iz daljnjeg 
natjecanja, KK Zagreb bi nastupio s djecom od 13 do 17 godina.  
G. Višek – kao predsjednik KK Centar podržava prijedlog da se ide do kraja s raščišćavanjem 
problematike s HKS-om. Centrov igrač, Sven Ščekić (U14), koji je dvije godine za redom bio prvak 
RH, nije bio pozvan niti na pripreme. Nesazivanje sjednica Skupštine, izbjegavanje pravovremenog 
pokretanja natječaja za izbor glavnog tajnika, neprovođenje naputka Gradskog ureda za opću 
upravu – je politikantstvo.  
G. Kujundžić – g. Mezak je Gradskom uredu za opću upravu podvalio drugi statut od onog kojeg je 
Skupština usvojila.  
G. Rakamarić – tvrdi da to nije točno. U uvezanom primjerku Statuta HKS navedeno je 26 članova 
Skupštine HKS. Ovdje se radi o bowlingu kojeg se želi proglasiti sekcijom, a ne sportom. Bowling 
je do sada za Hrvatsku osvojio tri medalje na Mediteranskom kupu koji je barem u rangu svjetskog 
prvenstva u klasičnom kuglanju, obzirom da sudjeluju 23 zemlje sa tri kontinenta. Statut je odbijen 
iz razloga što stoji datum od kolovoza, a ne siječnja.  
G. Višek – iz Zaključka Gradskog ureda za opću upravu vidljivo je da je Statut odbijen iz više 
razloga, a i da se radi samo o datumu – radilo bi se o neozbiljnosti HKS-a.  
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G. Rakamarić – principijelno odbijanje Statuta zato da se ne uvrsti jedan čovjek koji predstavlja 
jedan cijeli sport - je prostački. 
Predsjednik – podsjeća da je na sjednici Skupštine HKS-a u Rijeci, pozvao predsjednika Mikca da 
pričeka i ne forsira sada Statut jer se ionako mora izvršiti usklađenje do 1. listopada sa Zakonom o 
udrugama i predložio da se razmotri: članice HKS-a su županijski savezi i ZKS koje delegiraju 
svoje predstavnike u Skupštinu HKS-a, dakle pravne osobe.Bowling sekcija nije u takvom statusu 
nego su bowling klubovi članovi županijskih saveza. Stoga je, na istoj sjednici, predložio da 
bowling klubovi putem svojih županijskih saveza biraju i delegiraju svoje predstavnike u Skupštinu 
HKS.  Iščitavajući Zaključak Gradskog ureda za opću upravu smatra da je trenutni problem upravo 
u tome što sadašnjeg predstavnika bowlinga ne bira nitko. Nejasno je zašto se nešto odbija riješiti 
na zakonski način. Osobno nema ništa protiv predstavnika bowlinga u Skupštini HKS-a, čak štoviše 
– prijedlogom kojeg je iznesao na sjednici Skupštine HKS, bowling bi dobio više od jednog 
predstavnika. Potrebno je to razmotriti na način da bude u skladu sa Zakonom.  
G. Rakamarić nezadovoljan što predsjednik ZKS-a ne zna točan odgovor na pitanje koliko Svjetska 
bowling federacija ima članica, nastavlja – Vi ste predsjednik Saveza. Želite da radimo po 
nekakvom delegatskom principu Ne znate koliko ima članica. Ima 133 članice na pet kontinenata. 
Hrvatski olimpijski odbor  traži explicite da ostanemo zajedno, klasično kuglanje i bowling. Pa nije 
nama iz bowlinga nužno da sjedimo tu i remetimo rad nekakvog drugog saveza. Mi smo se htjeli 
odcijepiti. Bowling je unesen u Statut HKS-a na način da u Statutu piše HKS ima sekcije na devet i 
na deset čunjeva. Hrvatska bowling sekcija je izabrala svojeg predstavnika u Skupštinu HKS-a.  
G. Mrkonjić – Gđa Ružica Močibob, kao predsjednica Komisije za propise uputila je žalbu 
Komisiji koja je odgovorila pozitivno i uvažila žalbu KK Medveščak 1958 jer je utvrđeno da su 
povrijeđena Pravila. Natjecateljska komisija ne uvažava njihovo mišljenje i poništava odluku.  
Što se tiče statuta HKS, ta dva statuta su napravljena na slijedeći način: g. Mezak je došao u 
Gradski ured za upravu i donio normalan, potvrđen statut i zamolio kolegu da ga fotokopira još 
jednom da ga ne mora ovjeravati. Tom prilikom je došlo do izmjene sadržaja.  
G. Rakamarić – ne želi oponirati tome. Uvijek je za transparentnost. Ta žena je stručna osoba tamo i 
trebala je uzeti statut i pročitati ga, odnosno odraditi svoj posao.   
G. Mrkonjić – Statut je išao Hrvatskom olimpijskom odboru na potvrdu. HOO je dao pozitivno 
mišljenje, ali je dao i primjedbe, upute koje je trebalo primijeniti. HKS je poslao Statut kakav je bio 
i prije, bez uvažavanja primjedbi. 
G. Rakamarić – poziva da se iznesu te primjedbe HOO-a jer ih on nikada nije vidio.  
G. Jelavić – politikantstvom se naziva naše opredjeljenje i određenje na Skupštini na kojoj se 
glasalo između dva kandidata. Političkim se kvalificiraju neke naše odluke oko kojih razgovaramo i 
želimo razgovarati. Osobno misli da je najveći grijeh što se politika uplela u sport i da joj ovdje nije 
mjesto. Često se govori o zakonitosti, vidimo da je bilo problema, ali nitko nije imao nikakve 
posljedice zbog toga. Pita se zbog čega nitko nije potegnuo pitanje, a predlaže da to bude ZKS, 
odgovornosti osoba koje su sudjelovale u izvlačenju koje je očito u jednom svom dijelu bilo 
neregularno. Neka nekakva tijela odluče da li ima odgovornosti ili nema. Ne bi predmnijevao hoće 
li neka tijela Saveza odlučiti ovako ili onako, ali iznad njih postoje institucije. Ako se možemo 
složiti oko toga da je bilo nepravilnosti, onda treba tu stvar riješiti do kraja. Priča o zadnjem statutu, 
je li samo datum u pitanju ili nije, mi znamo da je korijen dublji i širi. Priča da se mi kao ZKS ne 
slažemo s ostalima nije baš takva. Ima i drugih koji ne misle isto. Utjecaj koji se vidi na svim 
razinama našega sporta je degutantan. I igračica Zagreb-Zabokya, Tamara Sinković, također nitko 
nije s njom razgovarao, objasnio iako se dijete trudi, radi, osvaja, sutra treba biti sportaš. Situacija 
koju većina nas vidi na jedan način, a netko je ne vidi na isti način, dovodi ga do pitanja je li  
obveza klubova poštivati odluke naše krovne organizacije? Osobno smatra da jest i da svaki član 
treba braniti takvu odluku. Potpuno mu je nejasno da g. Rakamarić zastupa neke druge interese. 
Jasno je da zastupa interes bowlinga i to fenomenalno. Bio bi sretan kada bi na takav način zastupao 
interese zagrebačkih klubova klasičnog kuglanja. Međutim, ima dojam da g. Vjeko ne želi 
prepoznati i te interese, a naš je čovjek. To g. Jelaviću smeta.   
Dopredsjednik – zna se što je povreda statuta, pravilnika i zakona eventualno. Prijateljski poziva g. 
Rakamarića da još jednom razmisli, obzirom da je jedini suprotnog mišljenja te da prizna da ima 
raznih povreda Statuta i natjecanja. Podsjeća da je ZKS upozoravao i pozivao HKS da se ne ide s 
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promjenom sustava ligaškog natjecanja prije propisanog roka i da HKS nije reagirao na to sve dok 
inspektorat nije donio svoje zaključke. Očekuje da g. Rakamarić, makar za stvari koje su „iz 
aviona“ vidljive kao pogrešne, prijeđe na drugu stranu.  
Predsjednik – evo i usmeno smo čuli da svi klubovi podržavaju odluku s prošle sjednice o 
povlačenju klubova iz daljnjeg natjecanja u KUP-u RH.  
Predlaže da se sačini dopis s popisom uočenih nepravilnosti, s osobitom obradom pogrešaka 
vezanih za KUP RH te da se istim obrazloži Izvršnom odboru HKS da jesmo u pravu iako tvrde da 
nismo te da se ide prema Hrvatskom olimpijskom odboru s prijedlogom da se poništi ovogodišnji 
KUP RH zbog neregularnosti. K tome još, treba zatražiti da snose odgovornost osoba koje su to 
omogućile.  
G. Kujundžić – predlaže da se konkretno imenuju osobe koje smatramo odgovornima, ali da se 
moramo dogovoriti što nakon toga. Ne bismo željeli da plaćamo kotizacije i kazne, a da g. Mikac i 
g. Mezak trljaju ruke jer će dobiti još i taj novac. Moramo ići do kraja i „reći bobu bob, a popu 
pop“, reći da nećemo na ovaj način funkcionirati, plaćati kotizacije, natjecati se; ako bude trebalo 
da ćemo ići na organizaciju vlastite lige. Nada se da unutar hrvatskog kuglanja ima još 
istomišljenika.  
G. Mrkonjić – kao član Nadzornog odbora HKS, s g. Bosakom je krenuo u jednu inicijativu da se 
temeljem svih ovih nepravilnosti sazove sjednica Nadzornog odbora. Nazvao je g. Baljaka, 
predsjednika Nadzornog odbora koji uopće nije pokazao nikakav interes. Situacija u Nadzornom 
odboru je 3:2, a sa dva glasa ne možete ništa. Izvješće Nadzornog odbora za Skupštinu će 
vjerojatno biti tek od par rečenica kojima će se konstatirati da nema nikakvih neregularnosti.  
G. Jelavić – kao mjeru pritiska predlaže da se iz rada svih tijela povuku predstavnici Zagrebačkog 
kuglačkog saveza. Naime, ne treba davati legitimitet nečemu što ga ne zaslužuje. Osobno ne želi 
sudjelovati u radu Skupštine HKS-a ako će i dalje funkcionirati na isti način.  
Nije lako donijeti ovakve odluke, ali su potrebne. Iz odgovornosti prema klubu i igračicama, sazvao 
je sjednicu Izvršnog odbora ŠKK Zagreb-Zaboky gdje je raspravljeno o smislu povlačenja iz 
daljnjeg natjecanja i mogućim posljedicama. Stav je bio da ima smisla – ako se ide do kraja prema 
nadležnim institucijama kojima se treba i može obratiti. Ako je izvlačenje neregularno i to se 
prešućuje i relativizira, gdje je tu odgovornost? Mi bi trebali ta pitanja postavljati i ne sudjelovati u 
tome. ŠKK Zagreb-Zaboky traži zaštitu i financijsku potporu, a kao član IO ZKS želi da Savez stoji 
iza svojih klubova.  
Predsjednik sumira dosadašnje prijedloge: 

1. Pripremiti pisani materijal u kojem će se taksativno nabrojati i obraditi: 
-  nepravilnosti u ovogodišnjem odigravanju KUP-a RH, uključivo i odigravanje  
po ostalim regijama; ždrijebanje i kršenje Propozicija; Pojedinačno prvenstvo i Liga 
-  nepoštivanje usvojenog Kalendara natjecanja što uzrokuje poremećaje provođenja  
složenog sustava natjecanja koja se planiraju i provode na razini regija  

2. Postaviti pitanje odgovornosti ljudi u HKS-u koji su to omogućili 
3. Materijal uputiti Izvršnom odboru HKS i Hrvatskom olimpijskom odboru s prijedlogom 

poništavanja ovogodišnjeg KUP natjecanja zbog neregularnosti 
4. Skupštini ZKS predložiti povlačenje naših predstavnika iz tijela HKS 

 
G. Rakamarić moli da se u tom materijalu, uz taksativno navođenje nepravilnosti, precizno navedu 
članci pravilnika, Statuta i ostalih akata za koje se smatra da su prekršeni. Ponavlja da je za 
pridržavanje važećih akata. 
Glavni tajnik – kako to onda da je dozvoljeno mijenjanje propozicija (pravo nastupa) u tijeku 
natjecanja i o čemu su znali samo određeni pojedinci?  
G. Mrkonjić – kada bih Vam rekao g. Rakamarić da se pozivaju na poslovnik Nadzornog odbora 
koji uopće ne postoji, Vi biste se smijali 
G. Rakamarić – napišite Izvršnom odboru da nije donijet Poslovnik o radu Nadzornog odbora. 
Osobno nije informiran do sada da to ne postoji.  
Predsjednik – podržava prijedlog g. Rakamarića, a otvara pitanje da li u istom dopisu otvoriti temu 
izbora glavnog tajnika HKS ili to odvojiti. 
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G. Jelavić - pozdravlja rješavanje svih problema, ali smatra da natjecateljski dio treba obraditi 
odvojeno. Ostale teme mogu biti u prilogu. Moli da se traži odgovornost osoba.  
 
Nakon zaključenja rasprave i glasanja o prijedlozima, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuju se glavni tajnik i predsjednik da naprave tekstualni odgovor na dopis HKS-a u vezi KUP-
a RH i valjanosti ostalih natjecanja uz prijedlog da se ovogodišnji KUP poništi zbog neregularnosti. 
U istome zatražiti odgovornost osoba koje su to omogućile. 
 
Dopis uputiti svim članovima Izvršnog odbora do utorka, 26. svibnja 2015. godine, a članovi 
Izvršnog odbora će do srijede, 27. svibnja odgovoriti da li se slažu s prijedlogom teksta.  
Usvojeni tekst će se potom uputiti Izvršnom odboru HKS-a, HOO-u i na znanje predstavniku 
kuglačkog sporta u Hrvatskom olimpijskom odboru. 
 
 
G. Mrkonjić – na Skupštini u Gospiću je glasano o sva tri novopredložena člana Nadzornog odbora 
zajedno, dakle protivno odredbama Statuta koje nalažu zasebno glasanje o svakom kandidatu. Kao 
član Nadzornog odbora usprotivio se tome jer Statut određuje da je predsjednik Nadzornog odbora 
onaj kandidat koji zadobije najveće povjerenje, odnosno najveći broj glasova. Ne biraju ga članovi 
Nadzornog odbora između sebe. Svoju primjedbu je rekao predsjedniku koji je odgovorio da će 
onda birati svih pet članova. Prisutni pravnik je intervenirao i rekao predsjedniku da ne može tako 
raditi jer da su postojeća dvojica članova Nadzornog odbora (Bosak i Mrkonjić) već legalno 
izabrani.   
G. Rakamarić – bio je u Nadzornom odboru Mačevalačkog saveza i zna da su predsjednika birali 
između sebe.  
Predsjednik – prva stvar koja ga je zasmetala kod prof. Mikca je ta što, iako kao predsjednik HKS-a 
prvi mora poštivati Statut tog Saveza, prva odluka koju donosi prigodom biranja novog Izvršnog 
odbora je da je pripremljeno kandidirao pet ljudi (samo muškaraca) sa svoje liste, a kada je to 
Skupština izglasala, informirao je Skupštinu da i žene moraju biti zastupljene te predložio da 
Skupština ispoštuje Statut i sa svoje liste predloži žene. 
 
Predsjednik ponovo predlaže zaključak: 
Uputiti HKS-u odgovor na njegov dopis i precizno elaborirati svaku našu primjedbu na 
neregularnost KUP-a RH s prijedlogom o poništenju KUP natjecanja za 2015 godinu.  Odgovor 
trebaju pripremiti predsjednik i glavni tajnikdo ponedjeljka, 25. svibnja 2015. godine, a članovi 
Izvršnog odbora će do utorka, 26. svibnja odgovoriti da li se slažu s prijedlogom teksta. 
Nakon toga će se dopis uputiti Izvršnom odboru HKS i na znanje HOO-u i županijskim savezima.  
 
G. Rakamarić – u slučaju dokazivanja neregularnost KUP-a promijenit će svoje mišljenje, a do tada 
je protiv jer se traži poništenje KUP-a.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
većinom glasova donio 

ZAKLJUČAK 
Uputiti HKS-u odgovor na njegov dopis i precizno elaborirati svaku našu primjedbu na 
neregularnost KUP-a RH s prijedlogom o poništenju KUP natjecanja za 2015 godinu.   
Odgovor trebaju pripremiti predsjednik i glavni tajnikdo ponedjeljka, 25. svibnja 2015. godine, a 
članovi Izvršnog odbora će do utorka, 26. svibnja 2015. godine odgovoriti da li se slažu s 
prijedlogom teksta. 
Nakon toga će se dopis uputiti Izvršnom odboru HKS i na znanje HOO-u i županijskim savezima.  
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Ad-4. Prijedlog Statuta (usklađenje sa Zakonom o udrugama) 
 
Predsjednik – zahvaljuje ljudima koji su radili na prijedlogu teksta, glavnom tajniku Miroslavu 
Semenskom i g. Kujundžiću koji je puno pomogao. Predlaže da se prijedlog proslijedi na 
razmatranje svim klubovima kako bi nam eventualne amandmane dostavili do 8. lipnja. O istima će  
raspraviti Izvršni odbor na svojoj 24. sjednici u okviru utvrđivanja konačnog teksta prijedloga 
Statuta za Skupštinu ZKS koja se planira održati u mjesecu lipnju.  
U raspravi su još sudjelovali: Miroslav Semenski, Marko Kujundžić, Pero Višek, Branko 
Radošević, Velimir Mrkonjić. 
 
Kako na predloženi tekst Statuta nije bilo primjedbi i dopuna, nakon provedenoga glasanja 
predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK   
a) Usvaja se Prijedlog novog Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza i upućuje udruženim 

članicama na razmatranje. 
b) Rok za dostavu amandmana je 8. lipnja 2015. godine. 
c) Konačni prijedlog Statuta utvrdit će se na 24. sjednici Izvršnog odbora ZKS. 
 

 
Ad-5. Informacija, prijedlozi 
 
Ad-5.1.)  Sustav ekipnog natjecanja za muškarce i žene, prijedlog HKS-a  
 
Predsjednik – podsjeća da smo ranije već delegirali glavnog tajnika kao predstavnika za suradnju s 
HKS-om na izradi novog sustava natjecanja. Obzirom da je stigao materijal i poziv od HKS-a za 
predmetni sastanak, prilika je da Izvršni odbor iznese svoje stavove i uputi djelovanje predstavnika 
u željenom smjeru.  
Miroslav Semenski – KK Belišće iz Belišća je izostavljeno iz prijedloga materijala kojeg je poslao 
HKS.  
Dopredsjednik Radošević – podsjeća na kadete. Smatra da se nema što raspravljati o Sustavu 
natjecanja koji ne sadrži plan za razvoj mladih  i natjecanja za mlade. 
Predsjednik – glasovalo se u tri nivoa. U Rijeci je ZKS bio protiv lige 10 zato što nije bila 
napravljena detaljna analiza stanja niti ciljevi što želimo. Dakle, da li želimo širiti kuglačku bazu ili 
malo elitno društvo. Sustav od 10 muških i 10 ženskih prvoligaških klubova je pomalo 
problematičan jer ukupno ima daleko više muških klubova (179) nego ženskih (37).  
G. Kujundžić – bio je zatečen ovim materijalom u kojem nema niti zaglavlja niti potpisa. Prije 
petnaest godina su rađene vrlo ozbiljne analize ženskog sustava natjecanja s novčanim 
pokazateljima, a vraćanje na ovaj prijedlog je neodgovorno, neozbiljno i nepromišljeno.  
Dopredsjednik Radošević – teritorijalna zastupljenost objekata; o financijama; apsurd da liga 
završava u 3. mj, ; ne podržava niti jedan dostavljeni prijedlog; zalaže se za ostanak 1. lige s 12 
klubova, a možda i da se poveća. 
G. Mrkonjić – napravili smo kategorizaciju objekata iz koje je vidljivo da „male“ županije imaju 
vrhunske objekte. Ako ostanu bez prvoligaša – za koga su to radili? Ako će se gasiti kuglanje u 
malim sredinama, neće niti u Zagrebu ostati. Ugasiti kuglanje u Bjelovaru, Gospiću ili Novskoj - 
ubija entuzijazam. Ako već postoji infrastruktura, možda ima smisla i liga 16 – nakon analize 
troškova.   
G. Rakamarić – složio bi se s Markom. Pitanje je da li to sve treba svesti na lige u kojima se ljudi 
rekreiraju u krugu 50-70 km, a koje bi bilo izlučno za 1. ligu. S druge strane, pobornik je lige 10 jer 
se mora misliti na materijalno stanje u klubovima (ili NA MLADE?  ne razumije se…). Pitanje je 
da li će se raditi na jačanje nacionalne vrste kroz kampove ili je važnija podrška razvoju manjih 
sredina, derbi načinom. Osobno je za prvu ligu s 10 klubova, ostalo da nisu stupnjevana natjecanja 
nego po regijama 
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Predsjednik – ne vidi koliziju. Smatra da treba: prvo, proširiti bazu na način da u manjim sredinama 
postoje jači klubovi. Drugo, riješiti problem nedostatka mladih igrača. Zašto prijedlog sustava ne 
predlaže obvezu prvoligaških klubova da imaju juniorsku ekipu u juniorskoj ligi? Zašto se ne krene 
od toga? 
G. Kujundžić  - bila je već donijeta takva odluka HKS-a, i to kao obveza prve godine za klubove 1. 
lige, a naredne i za klubove 2. lige. Međutim to je izigrano, nije im odgovaralo, nego su umjesto 
obveznog nastupa uveli kaznu od 20.000 kn, a prešlo se i preko toga jer godinama nitko nije plaćao.  
G. Rakamarić – sve se svelo na to: kupi šest igrača i budi prvak države. Nema nadogradnje niti 
proizvodnje igrača iz razloga što više ne postoji narodni način, a od tada i ni masovnost ni 
popularnost. Narodni način je izbačen iz sporta, a bio je tijelo kuglanja, od njega je počinjalo 
kuglanje. Nikog se ne može natjerati da ima mlade. Lako je govoriti klubovima koji imaju objekte, 
ali što će napraviti prvoligaški klub koji mora plaćati objekt da se natječe.  
G. Mrkonjić – narodni način je počivao na nečem drugome, na kuglanju kojeg su financirale firme 
što je de facto bila rekreacija radnika. Danas takvih plaćanja više nema.  
G. Kujundžić – svaka prvoligaška ekipa mora imati iste uvjete.  
G. Mrkonjić – slaže se da bi se s ligom 10 dobilo dvije do tri godine kvalitetne lige jer bi se 
asimilirala dva-tri kluba...  no za nekoliko godina bi bila takva praznina u nižem rangu da 1. ligu ne 
bi bilo moguće puniti.  
G. Rakamarić – potrebno je donijeti strategiju na nacionalnoj razini kako podržati te „male“ 
sredine. 
G. Kujundžić – nastao je vakuum igračkog kadra između 20 – 50 godine starosti.  
Predsjednik – primjerom KK Endi-Tekstilac odgovara da je moguće imati sve kategorije koje se 
natječu na svim prvenstvima, a da klub ne upravlja „svojim“ objektom. Najmlađa igračica ima 9 
godina.  
G. Višek – slaže se s g. Mrkonjićem i smatra da je veći broj klubova u 1. ligi dobar zalog za 
budućnost jer mladima treba omogućiti što više sudjelovanja u višim stupnjevima natjecanja.  
G. Mrkonjić – situaciju ilustrira citatom dopisa KK Bjelovar: „Mi smo uložili žalbu, ali ipak ćemo 
se dalje takmičiti iz razloga što imamo mladu, perspektivnu momčad kojoj želimo omogućiti da igra 
jake utakmice. Ovim činom, ja vas uvjeravam, Bjelovar je za dvije godine drugoligaš.“  
G. Rakamarić – ako se govori o vrhunskom amaterskom sportu, postavlja se pitanje da li hoćeš 
imati ligu s prosjekom 600 ili 540?  
G. Mrkonjić – u Hrvatskoj je tek 10 igrača s prosjekom 600.  
G. Kujundžić – najveća je greška što je IO HKS prije cca 8 godina ukinuo Pravilnik o odšteti za 
prelazak mladih igrača. Ako želimo održati taj sport, potrebno je plaćati naknade klubovima koji po 
osam ili devet godina ulažu u mlade igrače, kadrovski i financijski, umjesto da netko samo dođe i 
pokupi gotove igrače.  
Dopredsjednik Radošević – iz rasprave je vidljivo da će svaka lokalna zajednica izdvojiti više 
sredstava za svoje mlade igrače. Ne inzistira na povećanju broja kluba u 1. HKL, ali inzistira da se 
niti ne smanjuje.  
G. Mrkonjić – predlaže da se inzistira da liga ostane kakva je dok se ne napravi kvalitetna strategija 
s glavom i repom iz čega će biti vidljivo što želimo. Dostavljeni dokument je sirov materijal po 
kojem se ne može donijeti neka suvisla odluka.  
G. Rakamarić – slaže se i vjeruje da se i svi ostali slažu da je B liga utopija. Potrebno je napraviti 2 
– 3 modela, a Skupština se neka odredi.  
Glavni tajnik – iz ovoga nažalost ništa nije vidljivo jer nije poštivan Pravilnik HOO-a o načelima i 
osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u RH, nema razrade ničega, samo se predlaže 
vraćanje na sličan sustav kakav je nekada bio s nešto manje klubova. Pravilnik HOO-a propisuje što 
sustav natjecanja mora imati: analizu, obrazloženje, stupnjevanje, masovnost… Temeljem ovog 
materijala, a bez stava Izvršnog odbora, zapravo nema o čemu razgovarati na sastanku.  
G. Rakamarić – potrebno je dakle zatražiti da se napravi strategija koja će sve to uključivati, a 
osobito ciljeve i mlade. No, ne može se tražiti da novoizgrađeni vrhunski objekt u nekoj sredini 
podrazumijeva i klub u 1. HKL. 
G. Mrkonjić – ako „mali“ savezi ne budu vidjeli sebe u 1. HKL, vjerojatno neće podržati prijedlog. 
Ne bi se smjelo dogoditi da se ovakav prijedlog usvoji nadglasavanjem na savezima.  
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G. Rakamarić–ovakav strateški dokument se svakako ne smije donijeti „preko koljena“, no 
potrebno je štedjeti na način da se i klubovima s manje novaca omogući natjecanje, a da s druge 
strane ostane „špica“ klubova koji će ostaviti dovoljno vremena i prostora da se nacionalne vrste 
mogu dovoljno dobro pripremati za svjetsku scenu.     2:11 
G. Mrkonjić – kao što ga mi danas dajemo, tako će i ostali savezi na svojim tijelima donijeti 
mišljenja, a onda će ih Izvršni odbor HKS-a pripremiti za Skupštinu. Izražava sumnju da bi se 
moglo dogoditi da se većinski stav ne uvaži ako ne bude sukladan volji čelnog čovjeka HKS-a.  
G. Rakamarić – nema razloga za takvo promišljanje. 
G. Mrkonjić – već je sumnjivo obzirom da, u nama dostavljenom prijedlogu, nema strategije. 
G. Rakamarić – vjerojatno je ovaj materijal poslan samo na raspravu pa nije do kraja artikuliran. 
Glavni tajnik – nije poslano na raspravu, već njemu osobno uz poziv za sastanak. 
Predsjednik – predlaže zaključak: Ovaj prijedlog HKS-a je jako manjkav iz razloga što mu 
nedostaje dubinska analiza i nisu određeni ciljevi koji se žele postići predloženim sustavom 
natjecanja. Predlaže se HKS-u da prije svega donese analizu postojećega stanja, a onda postavi 
ciljeve. Pri tom, Zagrebački kuglački savez smatra da apsolutni prioritet treba dati bazi u smislu 
rada s mladima i masovnosti. Uz to treba financijski zaštiti klubove koji rade s mladima. 
G. Torlaković – predlaže da dio formulacije bude „zaštita mladih igrača u manjim sredinama“.  
Podržava ideju da je potrebno zaštiti i klubove koji rade s mladima. Podsjeća da postoje sustavi s 
obveznim pred-nastupom juniora prije seniorske prvoligaške utakmice.  
G. Rakamarić – moglo bi se riješiti tako da svaki klub regulira interno svojim pravilnikom i sklopi 
ugovor sa svojim mladim igračima, a u slučaju prelaska u drugi klub da ima pravo na naknadu 
prema određenim kriterijima.  
G. Mrkonjić – Predlaže u zaključak unijeti: „Zagrebački kuglački savez se protiv smanjenju 1. HKL 
na 10 klubova dok se ne napravi strategija sukladno Pravilniku HOO-a o načelima i osnovnim 
elementima sustava sportskih natjecanja u RH. 
Predsjednik – informira da se tim Pravilnikom propisuje: „Uz opći akt o sustavu natjecanja, 
odnosno kod promjena u sustavu natjecanja pojedinog nacionalnog sportskog saveza obavezno se 
prilaže elaborat ili stručna studija s obrazloženjem u svezi sustava natjecanja odnosno njegovih 
promjena, koja sadrži: 

1) Analizu, pokazatelje i ocjenu financijskih obveza nacionalnog sportskog saveza i sudionika 
odnosno izvršnog organizatora natjecanja u odnosu na dosadašnji sustav natjecanja, kao i u 
odnosu na postojeće uvjete i mogućnosti. 

2) Ocjenu s pokazateljima o doprinosu novog ili promijenjenog sustava, uvjeta i organizacije 
sportskog natjecanja budućem razvoju i unapređenju dotičnog sporta u Republici 
Hrvatskoj.“ 

G. Rakamarić – neka se daju smjernice našem predstavniku na temelju stanja u ZKS-u. 
G. Mrkonjić – ZKS nema infrastrukturu da napravimo strategiju hrvatskog kuglanja. To treba 
napraviti HKS.  
Dopredsjednik Radošević – kod donošenja ovakvih dugoročnih dokumenatane bi smjela izostati 
komunikacija između županijskih saveza kako bi svi bili upoznati sa svim prijedlozima.   
G. Mrkonjić – Nevezano za sustav natjecanja, predlaže da se obratimo HKS-u da nam, kao 
udruženoj članici, obrazloži što je sadržaj uputa HOO-a o kojima nismo informirani, a spominju se 
u Zaključku Gradskog ureda za opću upravu od 23. travnja 2015. godine. Također da nam se 
pojasni status (predstavnika?) bowlinga u kontekstu istog dokumenta. 
Glavni tajnik – od HKS-a bi trebalo zatražiti odluku ili pravilnik kojim se regulira izbor 
reprezentacija i njihovih priprema.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
1) Temeljem uvida u radni materijal o novom sustavu kuglačkih natjecanja, upućuje se predstavnik 

ZKS-a da na radnom sastanku koji će se održati u petak, 29. svibnja 2015. godine, zbog 
nedostatka analize i ciljeva u navedenom materijalu, zastupa sljedeće stavove: 
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- Zagrebački kuglački savez se protivi smanjenju 1. HKL na 10 klubova dok se ne napravi 
strategija sukladno Pravilniku HOO-a o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih 
natjecanja u RH - u svim njegovim elementima; 

- Predlažemo tri strateška cilja: 
o osiguravanje uvjeta za širenje baze mladih igrača 
o masovnost 
o financijska zaštita klubova koji rade s mladim igračima, osobito pri prijelazu u druge 

klubove. 
2) Od Hrvatskog kuglačkog saveza zatražiti: 

- Uputu Hrvatskog olimpijskog odbora koja se spominje u Zaključku Gradskog ureda za opću  
      upravu od 23. travnja 2015. godine,KLASA:UP/I-230-02/15-02/526, URBROJ:251-07-11-15-2 
- status bowlinga u kontekstu istih dokumenata. 

 
 
Ad-5.2.)  Kuglački kamp, informacijao završnoj fazi provedbe    
 
G. Torlaković– program je detaljno razrađen u svim segmentima. Osim sportsko-kuglačkog dijela 
programa (sat treninga na kuglani, sat treninga na otvorenom), zamišljeni su još i redovni 
rekreativno-zabavni program navečer za polaznike kampa. Od stručnih predavanja održat će se 
nutricionističko radi razvijanja svijesti o pravilnoj prehrani te predavanje fizikalnog terapeuta radi 
osvještavanja uzroka i sprečavanja fizičkih povreda. Zadnja dva dana će sudjelovati i dvoje 
reprezentativaca (Ana Bacan i Nikola Uzelac) kako bi mladima približili vrhunsko sportsko 
kuglanje. Za polaznike su već pripremljeni dresovi za trening, po dvije majice s logom kampa, 
ruksaci i mnoštvo nagrada. Kreće se 22. lipnja, a vraća 29. lipnja 2015. godine.  Konačni broj je 28-
ero polaznika. 
 
Ad-5.3.)  Kuglana Lokomotiva, očitovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport  
 
Glavni tajnik – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport poslao nam je kopiju svog dopisa 
Kuglačkom klubu Lokomotiva kojim obavještavaju da više ne brinu o tom objektu jer sudskom 
odlukom kuglana Lokomotiva više nije gradskog vlasništvo nego je vraćena HŽ-u kao pravom 
vlasniku.  
 
Ad-5.4.)  Realizacija zaključka s 21. sjednice IO ZKS „Internetska stranica ZKS“  
 
Dopredsjednik Radošević  pita što je s realizacijom zaključka s 21. sjednice Izvršnog odbora ZKS, 
ad-6.d) kojim je naloženo da se ukloni jedna tema s foruma naše web stranice te da se za sjednicu 
Izvršnog odbora pripremi analiza foruma i prijedlog rješenja problematike foruma. 
Tehnički tajnik Petković – 1. zaključak te točke je realiziran, a drugi nije, uz ispriku. Pripremit će 
analizu i prijedlog rješenja problematike foruma za 24. sjednicu Izvršnog odbora. Na upit 
predsjednika, odgovara da je u novootvoreni „sandučić“ stigao tek jedan upit koji se odnosio na 
rezultat utakmice.  
Glavni tajnik – bio je suradnik iz tehničke podrške za internetsku stranicu pa se je razgovaralo i o 
potrebi unapređenja ponude naše stranice u smislu prijenosa utakmica uživo. Očekujemo konkretnu 
ponudu. 
 
 
 
Ad-5.5.)  Mediteranski kup u bowlingu, Grčka 2015., uspjesi 
 
G. Rakamarić – Na Mediteranskom kupu u Grčkoj, Ivana Krajačić je osvojila zlato i prvi puta je 
svirana hrvatska himna. Miše Mrkonjić je ponovno osvojio broncu (ukupno druga s Mediteranskog 
kupa). Predlaže da ZKS prigodno obilježi taj uspjeh. 
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Predsjednik – Uz čestitku osvajačima medalja ovim putem, prilika za to bit će na sjednici Skupštine 
ZKS, a onda i na Kuglačkom danu. 
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 21 sat. 
 
 
 
 Prema audio snimci zapisala Predsjednik 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Robertino Mileta 
 


