
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ 
               IZVRŠNI ODBOR 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

24. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 8. lipnja 2015. 
godine, Kuglana Grmoščica, Zagreb, Ilica 298 s početkom u 18.00 sati. 

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

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

   Marko Torlaković, Saša Petković, Miroslav Semenski – Stručna služba 
 

Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te predlaže dnevni red. 
 
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 sa 23. sjednice IO ZKS 
2. HKS - problematika 
3. Skupština Saveza 
4. Informacije, prijedlozi 

 
AD-1. Usvajanje zapisnika  
Budući da na dostavljeni zapisnik 23. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana 21. 
svibnja 2015. godine nije bilo primjedbi niti nadopuna, nakon provedenoga glasanja 
predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik 23. sjednice Izvršnog odbora ZKS koja je održana 21. svibnja 
2015. godine. 
 
 
AD-2. HKS – problematika 
 
1. Arbitraža 
 
Predsjednik – sukladno zaključku s prethodne sjednice sastavljen je dopis te upućen Izvršnom 
i Nadzornom odboru HKS no nije stigao odgovor. Obzirom da su iskorištene sve pravne 
mogućnosti unutar našeg nacionalnog saveza, predlaže se rješavanje problematike putem 
arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora.  
G. Dragaš – vrlo razočaran postupkom KK Zaprešić koji su, nakon prvobitne najave o 
nenastupanju, ipak nastupili u završnici KUP-a RH. Predlaže da se, osim Prvenstva regije 
Centar, igra i Prvenstvo grada Zagreba. Sam pojam „regija“ u budućnosti možda neće 
predstavljati puno, dok će „prvak Zagreba“ uvijek biti nešto značajno, osobito za dječaka od 9 
godina.  Zalaže se da zagrebačka djeca igraju na zagrebačkim kuglanama umjesto da putuju u 
Zaprešić i Zabok. 
G. Dragaš je dalje iznio informacije koje je prikupio na molbu glavnog tajnika, a vezano za 
donošenje konačne odluke da li ići na arbitražu HOO-a ili ne. 



Predsjednik – pozdravlja prijedlog o organizaciji Prvenstva grada Zagreba te će uskoro biti 
tema Izvršnog odbora. Zadovoljan je da su svi klubovi ZKS-a pokazali jedinstvenost u 
namjeri da se razriješe nepravilnosti u ovogodišnjem KUP-u. 
G. Kujundžić – svojedobno se čudio odluci Izvršnog odbora da zagrebačka djeca putuju u 
Zabok na turnir. Potrebno je voditi brigu o interesima zagrebačkog kuglanja odnosno 
zagrebačkih igrača i igračica u koje je Grad Zagreb uložio sredstva na razne načine (plaćeni 
stručni rad, objekti za trening i natjecanja, stipendije) te zaustaviti odljev najboljih u druge 
sredine - koji se već neko vrijeme događa. Netko si preko noći dovede četiri-pet izvrsnih 
igračica i osigura im nastup u reprezentaciji. One dobiju kategorizaciju i stipendiju na četiri 
godine, bez obzira kako dalje igraju. Sa 4-5 igračica I. kategorije i klub ima uvjete za bolju 
kategorizaciju u svojoj sredini i temeljem tog statusa može ostvariti veću participaciju u 
proračunskim sredstvima i ostalim prihodima. A sve se bazira na višegodišnjem ulaganju 
Grada u mlade zagrebačke sportaše.  
Što se tiče KUP-a, različita su tumačenja o ispravnosti izvlačenja, a problematična je i 
definicija kako se igra u regijama. 
Predsjednik – vezano za KUP problematiku, točno je da su različita tumačenja o ispravnosti 
određivanja domaćinstava kod izvlačenja parova, no, ključna činjenica za neregularnost KUP-
a je što su samo tri regije (Centar, Sjever i Istok) igrale kup sistemom, dok su ostale igrale 
turnire. Na splitskom području nisu ni igrali svi klubovi. Pitanje je do kada će se to dopuštati. 
Proteklih godina, ekipe koje nisu nastupile (Osijek, Novska, Poštar, Kandit)  nisu kažnjavane 
s jednom godinom nenastupanja u KUP-u nego su nastupili već naredne godine. Osobno ima 
stav da treba ići na arbitražu kako bi se konačno razjasnilo tko radi pogrešno, da li HKS ili 
ZKS. „Na nivou regija natjecanje se odigrava eliminacijom KUP načinom, prilagođeno 
broju klubova i posebnostima regije.“ Predsjednik smatra da je ovdje potpuno jasno da se radi 
o kup načinu, a, ako se radi o malom broju klubova, posebnost može biti da se svi nađu na 
jednoj kuglani i odigraju kup načinom (umjesto da putuju za svaku utakmicu).  
G. Mrkonjić – g. Bosak i Mrkonjić su, kao članovi Nadzornog odbora HKS, pozvali g. 
Baljaka kao predsjednika istog Odbora, da sazove sjednicu Nadzornog odbora kako bi se 
uopće sastali po prvi puta. G. Baljak je odgovorio da ćemo sve riješiti na redovnoj sjednici 
Skupštine koja će se održati krajem lipnja.  
G. Višek – ne treba zaboraviti njihovu dosljednost u neradu misleći pri tom osobito na 
odgađanja prvenstava, a onda time i posljedičnog remećenja Kalendara natjecanja ne samo 
PRH nego i PRC. 
Glavni tajnik – nova pogreška je s raspisom za I. HKL koji se kosi s njihovom odlukom o 
godištu koje ima pravo nastupa.  
G. Dragaš – zahtjev za arbitražu mora biti konkretno argumentiran, a mora biti dostavljen 
najkasnije dva mjeseca od događaja za koji se traži arbitraža.  
Predsjednik – predlaže zaključak: Obzirom  da nismo dobili odgovor na naš dopis od 21. 
svibnja 2015. godine koji je bio upućen HKS-u, a pošto su iscrpljene sve pravne mogućnosti 
unutar HKS-a, donosi se odluka da se traži arbitraža HOO-a i to po svim točkama koje su 
ranijim dopisima već navedene.  
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, nakon provedenog glasanja o prijedlogu, predsjednik 
konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK  
 

Obzirom  da nismo dobili odgovor na naš dopis od 21. svibnja 2015. godine koji je bio 
upućen HKS-u, a pošto su iscrpljene sve pravne mogućnosti unutar HKS-a, donosi se odluka 
da se traži arbitraža HOO-a i to po svim točkama koje su ranijim dopisima već navedene.  
 
 



2. Prvenstvo Zagreba 
 
U nastavku rasprave diskutiralo se o prijedlogu za organizaciju Prvenstva Zagreba. 
Glavni tajnik predlaže da su sva prvenstva regije Centar vrednuju ujedno i za prvenstva 
Zagreba ukoliko se igraju na zagrebačkim kuglanama, a prema postignutom plasmanu igrača 
iz zagrebačkih klubova. U slučaju kad se neko PRC igra na kuglanama van Grada Zagreba, 
organiziralo bi se posebno natjecanje u Zagrebu za Prvenstvo Zagreba.  
Na upit g. Jelavića tko sastavlja regije i ne bi li postojeći sustav trebalo malo preispitati i 
vidjeti mogućnosti da Zagreb, s ovolikim brojem klubova, bude regija za sebe, predsjednik 
odgovara da je to u domeni HKS-a i zajedničkog sustava natjecanja.   
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
 

Sva prvenstva regije Centar ujedno su i prvenstva Zagreba ukoliko se igraju na zagrebačkim 
kuglanama, i to prema postignutom plasmanu igrača iz zagrebačkih klubova.  
U slučaju kada se neko prvenstvo regije Centar igra na kuglanama van Grada Zagreba, 
organizirat će se posebno natjecanje u Zagrebu za Prvenstvo Zagreba.   
 
3. Sustav natjecanja 
 
Predsjednik podsjeća da je na prethodnoj sjednici bio zadužen g. Semenski da, u funkciji 
predstavnika ZKS-a na radnom sastanku HKS-a, 29. svibnja 2015. godine o novom sustavu 
natjecanja, zastupa stav ZKS-a o protivljenju smanjenja 1. HKL na 10 klubova dok se ne 
napravi strategija sukladno Pravilniku HOO-a o načelima i osnovnim elementima sustava 
sportskih natjecanja u RH, a da se pri tom ustanove tri strateška cilja: osiguravanje uvjeta za 
širenje baze mladih igrača, masovnost i financijska zaštita klubova koji rade s mladim 
igračima, osobito pri prijelazu u druge klubove.  
U zapisniku s tog sastanka piše predsjednik Natjecateljske komisije, g. Mesić, citat: „Svi 
prisutni su se s time složili… te da ćemo elaborat napraviti tek kada donesemo zajedničko 
rješenje koje će prvo potvrditi IO HKS-a nakon čega ćemo napraviti elaborat jer nema svrhe 
raditi elaborat prije nego se nađe najbolje rješenje sustava natjecanja.“  
Na temelju čega se donosi rješenje ako prvo nije napravljen elaborat? 
G. Semenski – s time se nije složila radna skupina jednoglasno, nego je to prijedlog kojeg je 
dao g. Mesić. Razgovaralo se puno više, osobno je rekao da se kod muškaraca i žena radi o 
dva različita sustava i da ih treba drugačije gledati, od broja klubova, teritorijalne 
zastupljenosti i broja regija. Na primjer, broja klubova u omjeru 179 muških : 37 ženskih je 
abnormalna razlika da bi se jednostavno primijenio muški sustav na ženski sustav natjecanja. 
I, koliko god o tome govorio, jedina osoba koja ga je shvaćala i podržala bio je g. Latković iz 
KS Karlovac. Nažalost, predsjednik NK, g. Mesić je bio iznenađen da postoji pravilnik HOO-
a koji regulira donošenje sustava natjecanja.  
Predsjednik – iako se radi o prijedlogu okrnjene radne skupine (nisu svi došli), s njime će se 
ići na Izvršni odbor i vjerojatno na Skupštinu HKS-a u lipnju. Stoga poziva prisutne da iznesu 
svoje stavove već sada za slučaj da se Izvršni odbor ne sastane u međuvremenu. 
G. Mrkonjić – proučavajući današnji sustav, došao je do zaključka da natjecanje u 1. HKL 
(M) godišnje košta svaki  klub 250.000 kn, bez troškova suđenja. Svaki treba prijeći 40.000 
km + troškovi goriva i cestarina + prehrana na putu. Prema novopredloženom sustavu taj 
trošak bi se smanjio za 2/12 što znači da bi trošak iznosio 210.000 kn. No međutim, uključuju 
se dvije I. B lige koje polariziraju Hrvatsku na pola, Sjever i Jug. Te dvije lige bi prouzročile 
trošak, izračunato istim načinom, svaka po 150.000 kn. Za usporedbu, klub 2. lige ima trošak 
oko 20.000 kn. Da bi se natjecao u 1. B umjesto u 2. ligi, klub plaća povećani trošak od 



130.000 kn koji se ne može izbjeći. Predloženi novi sustav se ne može braniti troškovima. 
Racionalizacija troškova 1. lige na račun značajnog povećanja troška klubova koji bi iz 2. lige 
ušli u 1. B ligu – nema smisla.  
Na upit g. Petkovića da li su na tom sastanku predlagali ukidanje obaveze igranja na pločama 
za 2. ligu, glavni tajnik odgovara da nisu. Inzistiralo se na 1. i 2. ligi sa 10 klubova bez 
ikakvih argumenata. Nakon sastanka, HKS je županijskim savezima poslao taj sustav 
natjecanja, na što je g. Semenski zatražio zapisnik sa sastanka radne skupine jer nije smatrao 
da je tako dogovoreno. Sastanak je proveden u prisilnoj atmosferi, a ne radnoj jer nije bilo 
podloge za razgovor.   
G. Kujundžić – smatra da je zaključak jasan, da se ne može prihvatiti predloženi sustav 
natjecanja jer se isti ne može donijeti bez ekonomskog opravdanja.  
Predsjednik – besmisleno je ići u promjene radi promjena samih. Uz broj klubova, u analizi 
manjka broj juniorskih ekipa, na primjer. Što to strateški znači? Kako će kuglanje preživjeti 
za 10 godina? 
Dopredsjednik – sugerira da se treba pozivati na Pravilnik HOO-a o načelima i osnovnim 
elementima sustava sportskih natjecanja u RH kao važeći, nadređeni akt. 
Glavni tajnik – na sastanku se pozivao i doslovno pokazivao taj Pravilnik i ukazivao da se 
njime nalaže nacionalnom savezu da mora dobiti suglasnost HOO-a temeljem elaborata kako 
bi se vidjela opravdanost sustava natjecanja.  
Dopredsjednik – velika većina šuti, ali je činjenica da su i oni nezadovoljni i žele da 
preuzmemo inicijativu oko načina natjecanja, da naši zaključci ostanu na našoj stranici i da 
ukažemo na sve nedostatke i mane.  
Vezano uz natjecanje, također je vrlo važna stvar da smo mi sport kojima sezona traje 
najkraće na svijetu. Čitav pogon mora igrati stalno, uključivo i ekipe mladih inače stvarno 
postajemo rekreativni sport.  
G. Mrkonjić – ako će se liga igrati samo četiri mjeseca, koji je interes kluba da kuglanu plaća 
čitavu godinu? Jedini efikasniji sustav bio bi da imamo dvije A lige, a da se turnirski 
razigrava za pobjednika. Ako bi bile organizirane kao što se predlaže za B lige, troškovi bi se 
smanjili na razinu od 150.000 + trošak razigravanja za 4 momčadi. Uz dvije 1. A lige bilo bi 
šest 2. liga.  
Predsjednik predlaže zaključak: Pisanim putem obavijestiti HKS da, obzirom da nitko nije 
dokazao opravdanost predloženog sustava natjecanja, da nema analitike te da promjena radi 
promjene nema smisla, ne prihvaća se prijedlog novog sustava natjecanja dok se ne donese 
prema Pravilniku HOO-a o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u 
RH.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenog glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
 

a. Obzirom da nitko nije dokazao opravdanost predloženog sustava natjecanja, da 
nema analitike te da promjena radi promjene nema smisla, ne prihvaća se prijedlog 
novog sustava natjecanja dok se ne donese prema Pravilniku HOO-a o načelima i 
osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u RH.  

b. Ovaj Zaključak poslati HKS-u u pisanoj formi internetskim putem te objaviti na 
internetskoj stranici ZKS-a. 

 
 
AD-3. Skupština Saveza 
Predsjednik – predlaže da se redovna Skupština saveza sazove za 18. lipnja 2015. godine. Uz 
uobičajeni dnevni red (izvješće o radu za proteklo razdoblje, izvješće o financijskom 
poslovanju, izvješće Nadzornog odbora) bili bi i: rebalans Financijskog plana; Statut Saveza 



koji je bio u proceduri i nije došao niti jedan amandman; izbor likvidatora Saveza jer se to 
prema novom Zakonu o udrugama mora donijeti i izbor Stegovne komisije. Upitno je da li 
treba pred Skupštinu ZKS-a iznositi problematiku HKS-a pod posebnom točkom dnevnog 
reda.  
Dopredsjednik – smatra da treba riješiti i pitanje arbitražnog vijeća.  
Glavni tajnik – arbitražno vijeće moraju imati klubovi i nacionalni savez. 
G. Kujundžić – Skupština bi morala donijeti i pravilnik o radu vijeća, koje nema svrhe bez tog 
dokumenta. Samom arbitražnom vijeću svrha bi bila razriješiti sporove u kojima nema krivca, 
ali postoji sukob interesa ili neki drugi problem. Stegovna komisija pak rješava predmete gdje 
postoji kršenje sasvim određenih  pravila ili neispunjavanje obveza.  
Predsjednik – prema prijedlogu novog Statuta ZKS koji je usklađen sa Zakonom o udrugama, 
člankom 99. se regulira rad Stegovne komisije, a člankom 114. arbitraža: „Članice i ZKS 
ugovaraju nadležnost Sportskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora za 
odlučivanje u sporovima, kao i za posredovanje radi mirenja o pravima kojima mogu 
slobodno raspolagati, ako zakonom nije određena isključiva stvarna nadležnost sudova ili 
drugih državnih tijela u Republici Hrvatskoj.“ 
G. Višek – trebalo bi se osloniti na arbitražno vijeće HKS-a – kada bi ga imali, a tek iza toga 
na HOO. 
Dopredsjednik – mišljenje arbitražnog vijeća je u konačnici obvezujuće.  
Predsjednik – zadužuje se glavni tajnik da već u utorak, 9. lipnja provjeri da li moramo imati 
arbitražno vijeće pa će se eventualno potrebna izmjena prijedloga Statuta pripremiti za 
sjednicu Skupštine.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK   
 

Redovna sjednica Skupštine Zagrebačkog kuglačkog saveza održat će se 18. lipnja 2015. 
godine s početkom u 18 sati u Savskoj cesti 137. 
 
 
AD-4. Prijedlozi, informacije 
  
AD-4.1.) Tonska snimka, zahtjev za dostavu 
Predsjednik - član Izvršnog odbora, g. Rakamarić dostavio je pisani zahtjev da mu se dostavi 
tonska snimka s 23. sjednice Izvršnog odbora. Jedino što je do sada propisano je da se tonski 
zapis pohranjuje u kancelariji Saveza. Osobno je sklon da se dopusti preslušavanje tonskog 
zapisa u kancelariji Saveza i da se o tome rade bilješke, ali nije sklon dopuštanju umnožava-
nja snimke.  
U raspravi su sudjelovali: G. Mrkonjić, g. Dragaš, g. Kujundžić, g. Jelavić, g. Višek  i 
dopredsjednik Radošević. 
 
Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže zaključke.  
 
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK   
1. Snimke sjednica Izvršnog odbora pohranjene u kancelariji Saveza namijenjene su 

sastavljanju zapisnika sa sjednica i ne mogu se koristiti u druge svrhe.  
2. Na zahtjev člana Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza snimke se mogu 

preslušavati u kancelariji ZKS-a, ali se ne smiju umnožavati i distribuirati. 
3. Glavni tajnik je odgovorna osoba za primjenu 1. i 2. točke ovog Zaključka.  



4. Ne prihvaća se zahtjev g. Rakamarića od 27. svibnja 2015. godine za presnimavanje i 
dostavu tonskog zapisa 23. sjednice Izvršnog odbora ZKS. 

 
 
AD-4.2.) KK „Korana“, poziv na počasni turnir, 21. lipnja 2015. 
G. Dragaš informira da KK „Korana“ iz Slunja poziva veteransku reprezentaciju Zagreba na 
turnir u Slunju kojeg Klub organizira povodom 50-te godišnjice tajništva i aktivnog kuglanja 
g. Jove Smoljanovića.  
Predlaže da se naša reprezentacija sastavi prigodom našeg PRC za veterane.  
 
Nakon kraće rasprave, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK   
1. Prihvaća se poziv KK „Korana“ iz Slunja. 
2. Sastav reprezentacije Zagreba će se odrediti na PRC za veterane. 
3. Opremu reprezentacije će sufinancirati KK Medveščak 1958 i KŠK Grmoščica. 
 

 
AD-4.3.) Natjecanja mladih 
G. Višek – više puta se spominjao problem putovanja mladih na natjecanja u okolne gradove. 
Prisjeća se da je glavni razlog kod donošenja odluke bio da djeca više, no u međuvremenu je 
došlo do određenih promjena pa smatra da bi trebalo preispitati tu odluku.  
U raspravi su sudjelovali g. Mileta, g. Kujundžić, g. Semenski. 
Dogovoreno je da se natjecanja mladih obrade posebno i sveobuhvatno. 
 
AD-4.4.) Pedagoški standard trenera, informacija 
Glavni tajnik – od Kineziološkog fakulteta, a putem SSGZ-a, primili smo materijal koji je 
proslijeđen klubovima, a trebaju ga popuniti svi treneri volonteri i oni koji rade honorarno. 
Profesionalni treneri su to već popunili. Rok za povrat bio je u roku od osam dana 
(uključujući i praznike), no zatražili smo produženje roka do kraja ovog tjedna jer je do danas 
povratno stiglo samo za četvoricu trenera.  
U daljnjoj raspravi sudjelovali su g. Kujundžić, g. Mileta, g. Dragaš, g. Semenski i g. 
Mrkonjić. 
 
AD-4.5.) Internetska stranica ZKS-a, forum, statistika 
Tehnički tajnik Petković je ukratko informirao o statističkim podacima za 2015. godinu: 

- 1600 različitih posjetitelja, od toga 550 registriranih 
- tjedno imamo jednog novoregistriranog člana u prosjeku 
- aktivno je oko 100 registriranih članova 
- u vrijeme Svjetskog prvenstva aktivno se bavilo temom oko 40 posjetitelja 
- dnevno se napiše oko 10 različitih postova 

 
AD-4.6.) Kuglana Sesvete, Kuglana Lokomotiva, informacije 
Na upit predsjednika, g. Dragaš informira: 
a) Kuglana Sesvete 

Zbog poznatih događanja u Gradu, radovi na novoj lokaciji još nisu započeli. U vrijeme 
rješavanja problematike kuglane Sesvete u okviru ŠRC Sesvete, zauzeo je stav da se 
kuglana neće i ne smije prenamijeniti ali, na nagovor čelnika Gradskog ureda za obrazo-
vanje, kulturu i sport, prihvaćena je lokacija za potpuno novu kuglanu u okviru novog 
školsko-sportskog kompleksa u Jelkovcu te se je izradila projektna dokumentacija. No, 
završena je samo škola, a na svim ostalim objektima su zaustavljeni radovi, uključivo i 
kuglani. Proračunska sredstva su rezervirana na računu, a nakon što je g. Dragaš iskazao 



nezadovoljstvo gradskim strukturama zbog ne-realizacije tog projekta u dogovorenim 
rokovima, savjetovano je strpljenje;  

 
b) Kuglana Lokomotiva  

Grad Zagreb je prije 15-16 godina sufinancirao rekonstrukciju kuglane što znači da je bio 
tretiran kao gradski objekt. Tijekom vremena Grad se distancirao od Lokomotive i 
izbjegavao da ih financira. Onda se Hrvatska željeznica, čiji je objekt nekada bio, 
ponovno zainteresirala za kuglanu te je došlo do sukoba stavova o vlasništvu nad 
objektom.  HŽ je predmet uputio na sud s kojeg je stigla odluka o reviziji te se traži od 
Sportskog saveza Grada Zagreba da se izjasni da li je zainteresiran za objekt, a ako nije da 
će se dati HŽ-u.  
 

 
AD-4.7.) Opremanje kuglana za prijenos kuglačkih utakmica uživo 
Glavni tajnik predlaže da se zagrebačke kuglane suvremeno opreme tako da se sve utakmice 
mogu uživo prenositi internetskim putem. 
Predsjednik – projekt zajedno s troškovnikom pripremiti za Izvršni odbor koji će potom  
odlučiti o prijedlogu.  
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 20.45 sati. 
 
 
 
 Prema audio snimci zapisala Predsjednik 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Robertino Mileta 
 
 


