
OBAVIJESTI 2005. 
 

30. prosinca 

Zahvaljujemo na dobrim željama pristiglima na adresu Saveza te ujedno svim članovima, 
dužnosnicima i zagrebačkim badmintonašima želimo sretnu i uspješnu 2006. godinu! 

Adresar 
Kontakte povjerenice Školske lige Renate Hadžihalilović dopunjujemo mobitelskim brojem 095 
903 95 60. 

28. prosinca 

Zapisnik i odluke VII. sjednice 
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke VII. sjednice Upravnoga odbora. 

23. prosinca 

Sretan Božić! 
Svim zagrebačkim badmintonašima, klubovima, igračima i dužnosnicima, te svim čitateljima naših 
internetskih stranica želimo ugodne božićne blagdane. Mir i dobro! 

14. prosinca 

VII. sjednica Upravnoga odbora 
Jučer je održana VII. sjednica Upravnoga odbora Saveza. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, 
a za sada izdvajamo najvažnije zaključke: 
- za drugoga predstavnika Saveza u skupštini ZŠS-a izabran je Marijan Rihtar; 
- Savez je dao svoje očitovanje o nacrtu financijskoga plana HBS-a; 
- ustanovljena je trenutačna bilanca prihoda i rashoda u Kompenzacijskome fondu; 
- formuliran je stav Saveza o Hrvatskome kupu i prijedlozi promjena koji će se poslati HBS-u; 
- donesena je odluka o prijelazu Saveza u status punopravnoga člana HBS-a u 2006. 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 14. prosinca 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Purger - 3.300 kn (dotacija za natjecanja). 
Stanje u Kompenzacijskome fondu sada iznosi 34,30 kn. 

12. prosinca 

Školsko ekipno prvenstvo 
Izvještava povjerenica Renata Hadžihalilović. 
U OŠ Zapruđe odigrano je Ekipno gradsko prvenstvo za učenike 7-8. razreda (i naravno - mlađe) 
u organizaciji Saveza učeničkih sportskih klubova. Nažalost, opet su nedostajale ekipe nekih škola 
u kojima badminton postoji, a tako je malo potrebno za nastup - 2 igrača ili 2 igračice. 
Rezultati: 
M - 1. Matko Laginja (Uglešić, Žitnik), 2. Grigor Vitez (Meštrović, Rastija, Timko), 3. Većeslav 
Holjevac (Coronelli, Miletić) 4. Trnjanska, 5. Mladost, 6. I. Andrić, 7-8. Vugrovec-Kašina, Trnsko; 
Ž - 1. Ban J. Jelačić (M. i I. Skorup), 2. Većeslav Holjevac (Ivanić, Matić, Miletić), 3. Trnjanska 



(Bobinac, Kostelac), 4. I. Andrić, 5. N.Tesla, 6.Vugrovec-Kašina, 7. M. J. Zagorka. 
Natjecanje srednjoškolaca održat će se 1. travnja 2006., a za 4-6. razrede 2. travnja 2006. što 
znači da ću morati odrediti nove datume održavanja 3. kola ŠBL.  

7. prosinca 

Poziv na VII. sjednicu UO-a 
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo poziv na VII. sjednicu Upravnoga odbora koja je 
zakazana za utorak 13. o.m. u 17.30 sati u tajništvu Saveza. Odbornicima su materijali poslani 
danas fizičkom poštom. 

6. prosinca 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za studeni prema Planu 
ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu iznosi 3334,30 kn 

29. studenoga 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom od 25. studenoga 2005. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora 
kojom produžuje radni odnos s trenerom selekcije Linusom Fuglom. Ugovor se zasniva na 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. 
Obrazloženje: odluku sam donijela po žurnom postupku kako bi se na vrijeme mogli pokrenuti 
administrativni poslovi vezani uz zapošljavanje stranoga državljanina. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

28. studenoga 

ŠL - rezultati i jakostna ljestvica 
U rubrici Liga donosimo rezultate i rang-listu nakon rekordnoga kola Školske lige održanoga 19. i 
20. o.m. na Velesajmu. 

21. studenoga 

Rekordan odziv na Školsku ligu  
Najmasovnije kolo Školske lige do sada okupilo je 172 sudionika iz Umaga, Kutjeva, Kutine, 
Pregrade, Vugrovca, Velike Gorice te sedam od osam zagrebačkih klubova. Povjerenica Lige 
Renata Hadžihalilović priznaje da je bila zatečena ovom lavinom i da se nije najbolje snašla oko 
satnice pa prije svega zahvaljuje voditeljima ekipa koji su pomogli da se turnir ne produži do jutra 
- poimence gđici Kereković, gg. Skorupu, Šavoru, Hafneru, Vlahu, Šopu, klubskoj podršci Lidije 
Petrinović-Zekan i Marije Karapandže koje su vodile turnir, te obiteljskoj pomoći (Mario) koja je 
interventno riješila kućnu logistiku.  
Povjerenica posebno ističe prvi nastup školaraca iz Umaga te obećava bolju organizaciju za iduće 
kolo. Rezultati i poredak bit će objavljeni čim se obradi obilje turnirskih podataka.  

16. studenoga 



Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora 15. studenoga 2005. donosim odluku o kandidaturi 
trenera Saveza Linusa Fugla za mjesto podmladačkoga izbornika Hrvatskoga badmintonskoga 
saveza, sukladno natječaju HBS-a raspisanom 3. studenoga o.g. 
Obrazloženje: odluku donosim zbog žurnosti, uz suglasnost predloženoga, budući da rok 
natječaja istječe današnjim danom. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

14. studenoga 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 14. studenoga 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Purger - 6.000 kn (dotacija za natjecanja). 
Stanje u Kompenzacijskome fondu sada iznosi 1,30 kn. 

10. studenoga 

Tajništvo sutra radi redovno 
Budući je najavljena obveza tajnika otpala, tajništvo sutra radi redovno. 

7. studenoga 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za listopad prema Planu 
ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu iznosi 6001,30 kn 

Obavijest o radu tajništva 
Upozoravamo da tajništvo Saveza u petak najvjerojatnije neće raditi zbog službene izočnosti 
tajnika. U slučaju da najavljena obveza otpadne, javit ćemo to na vrijeme. 

26. listopada 

Obavijest o terminima selekcije 
Obavještavamo da će selekcija četvrtkom raditi samo u turnusima. Zbog malog interesa klubova i 
lakše, jednostavnije i jeftinije organizacije, treninzi će biti četvrtkom samo popodne 16-18 h (na 
Turbo limaču) te eventualno ujutro za one koji su u suprotnom turnusu u školi. 

Naputak o putnim računima  
Upozoravamo da će sutra na stranicama HBS-a www.cba.hr biti objavljene novosti Pravilnika o 
porezu na dohodak vezane uz obračun putnih naloga.  

25. listopada 

Poziv na ŠL 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na turnir Školske lige koji će se 19. i 20. studenoga 
održati u TC Turbo limač na Velesajmu, paviljon 25, za učenike osnovnih i srednjih škola. 



Održana skupština ZŠS-a 
Skupština Zagrebačkog športskog saveza održana je početkom ovoga mjeseca. Među 
promjenama statuta koje su usvojene ističemo onu o promjeni broja glasova u skupštini - jači 
savezi, a to su oni od I. do III. razreda, među kojima se nalazi i naš Savez, imat će od sada pravo 
na dva predstavnika u skupštini ZŠS-a. 

24. listopada 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 21. listopada 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Ružmarinka - 7.000 kn (dotacija za natjecanja). 
Time je klub u potpunosti iskoristio pripadajući dio Fonda. Stanje u Kompenzacijskome fondu 
sada iznosi 2667,97 kn. 

12. listopada 

Treninzi selekcije 
Obavještavamo da će se treninzi selekcije Saveza obavljati i u terminu četvrtkom od 21-23 h u 
paviljonu 20 ZV-a. Klubove posebno upozoravamo da su dužni sami osigurati terene za svoje 
članove slekcije. 

7. listopada 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za rujan prema Planu ZŠS-
a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu iznosi 9667,97 kn. 

Stanka u tajništvu 
Upozoravamo na stanku u tajništvu Saveza u utorak 11. o.m. zbog zamjene instalacija u našem 
hodniku u Domu sportova. Iako su radovi na električnim instalacijama u Domu sportova bili 
predviđeni za ponedjeljak (pa je obavijest na stranicama HBS-a bila tako i sročena) upravo smo 
dobili obavijest da će se radovi izvoditi dan kasnije. 

3. listopada 

Odluka povjerenice Školske lige  
Odlukom od 2. listopada 2005. donosim raspored Lige za 2005-6. Kalendar se odnosi samo na 
prva tri kola jer se još ne zna hoće li i kada biti ekipne školske završnice na državnom nivou 
odnosno Prvenstva Hrvatskoga badmintonskoga saveza za učenika OŠ. Raspored: 
1. kolo 19. i 20. 11. 2005. 
2. kolo 25. i 26. 2. 2006. 
3. kolo 1. i 2. 4. 2006. 
Povjerenica Školske lige Renata Hadžihalilović 

30. rujna 

Zapisnik i odluke VI. sjednice 
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke VI. sjednice UO-a. 



Objekti u najmu klubova 
Obzirom da se na poziv od 23. rujna odazvao samo BK Medvedgrad, molimo ostale klubove da se 
glede eventualnih problema s dotacijama za objekte u 2006. godini obraćaju izravno Gradskome 
uredu, a ne Savezu. 

Adresar klubova 
Ovih dana imamo mnogo poziva vezanih uz informacije o treningu, rekreativnom igranju, 
klubovima i sl. Uz te pozive dobivamo i primjedbe da je jedan dio kontakata u našem adresaru 
neupotrebljiv (nepostojeći brojevi i sl.) pa stoga molimo klubove da provjere svoje podatke u 
adresaru i jave ispravke i dopune. 

27. rujna 

Podsjetnik - objekti u najmu klubova  
Podsjećamo klubove na obvezu koju smo iznijeli u obavijesti od 23. rujna - rok je sutra. 

23. rujna 

Sastanak u ZŠS-u - Plan 2006 
Danas su predstavnici Saveza, predsjednica Petrinović Zekan i tajnik Cvetnić, imali redovni 
godišnji sastanak sa predstavnicima Stručne službe ZŠS-a vezan uz Prijedlog plana javnih potreba 
u 2006. godini. Predstavnici ZŠS-a zahvalili su na pregledno i temeljito ispunjenom obrascu, koji 
je svakako posljedica kvalitetno odrađene sjednice Upravnoga odbora od prije nekoliko dana. Taj 
obrazac bio je osnova za razgovor i bit će ključni dokument ZŠS-u kod određivanja financijskih 
parametara za iduću godinu.  
Predstavnici Saveza istakli su ključne probleme: nedostatak adekvatnoga objekta i potrebu 
zapošljavanja voditelja školskoga sporta. Od strane ZŠS-a odgovoreno je da mnogo štošta ovisi o 
prihvaćanju Razvojnoga plana, koji ZŠS predlaže Gradskoj skupštini, a čijim bi se prihvaćanjem 
otvorila mnoga vrata i u programima vezanim uz objekte i u onima vezanim uz širenje 
profesionalne baze gradskoga sporta. Ujedno, ZŠS najavljuje financijsko pojačanje programa 
natjecanja. 

Objekti u najmu klubova 
Molimo sve klubove Saveza da nam do srijede 28. o.m. dostave popis dvorane koje imaju u 
najmu (naziv pravne osobe, adresa, žiro-račun i matični broj) jer je to podatak koji ide u Plan 
ZŠS-a za iduću godinu te će se na osnovu toga vršiti i dotacije odnosno plaćanje objekata.  

20. rujna 

Sjednica UO-a 
Najavljena, sazvana pa ubrzana, sjednica Upravnoga odbora održana je, na zadovoljstvo 
nazočnih, u ozračju velikog stupnja suglasnosti oko bitnih tema vezanih uz tekuće probleme 
gradskoga badmintona. Usvojen je Prijedlog plana koji će Savez dostaviti ZŠS-u kao osnovu za 
razgovor o financijskome planu 2006. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro. 

Adresar 
U rubrici Savez dostavili smo i kontakte našeg trenera Linusa Fugla kojem je jučer ovjeren ugovor 
o radu koji je potpisao sa Savezom. 

19. rujna 



Sjednica UO-a 
Na konzultacijama koje su održane u Čakovcu, uz Skupštinu HBS-a, dogovoreno je da se sjednica 
UO-a ipak održi u ponedjeljak, dakle danas, s početkom u 17 sati u tajništvu Saveza. 
Predsjednica Saveza i ovim putem obavještava odbornike o toj promjeni. 

16. rujna 

Sjednica UO-a 
U vezi saziva i termina Upravnoga odbora nekoliko je odbornika izrazilo nezadovoljstvo terminom 
i nedostatnim materijalima za sjednicu. S tim u vezi predsjednica Petrinović Zekan skreće 
pozornost da je sjednica sazvana za 21. o.m. u statutarnome roku, a obavijest od 7. rujna bila je 
tek najava mogućeg termina, a nipošto saziv sjednice, što je lako provjerljivo. No obzirom na 
ozbiljnost tema te budući da su nam rokovi za predaju plana nadležnim službama vrlo blizu, 
predsjednica je najavila konzultativni sastanak sutra u Čakovcu - gdje se nalazi većina odbornika. 
Nacrt Plana za 2006. poslat ćemo odbornicima tijekom dana, a s njim i izvještaj povjerenice za 
Školsku ligu R. Hadžihalilović koji je omaškom izostavljen iz materijala za UO. 

Intervju V. Bašića u Sportskima 
U današnjem prilogu Sportskih novosti "Zagrebački sport" objavljen je opširniji razgovor sa 
zamjenikom glavnoga tajnika ZŠS-a - i već duže vremena prvim operativcem gradskog sporta - 
Velimirom Bašićem. U najavi planskih ciljeva ZŠS-a u sljedećem razdoblju g. Bašić naglašava da 
će programi namijenjeni uzrastu od 12 do 16 godina biti prioritetni cilj ZŠS-a. Podatak koji je 
dobro imati na umu kod planskih projekcija za 2006. i dalje. 

GO u tajništvu završio 
Budući je godišnji odmor u tajništvu završio od danas tajništvo radi u uobičajenom uredovnom 
vremenu. 

14. rujna 

Poziv na VI. sjednicu UO-a 
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo poziv na VI. sjednicu Upravnoga odbora. 
Odbornicima su materijali poslani danas fizičkom poštom. 

12. rujna 

VI. sjednica UO-a 
VI. sjednica Upravnoga održat će se u srijedu 21. o.m. u 18 sati u tajništvu Saveza. Dnevni red i 
fizički dio materijala za sjednicu poslat ćemo odbornicima u roku. Prošloga tjedna najavili smo 19. 
o.m. kao datum održavanja, međutim zbog obveza predsjednice Saveza, sjednica je pomaknuta 
na 21. rujna. To istovremeno daje dodatni rok klubovima da dostave podneske koje smo zamolili 
5. rujna. 

Školska liga 
U rubrici Liga > Rang dajemo jakostnu ljestvicu uoči početka Školske lige 2005-6. Povjerenica 
Lige R. Hadžihalilović obavještava da će Kalendar donijeti nakon što bude poznat Kalendar HBS-a. 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za kolovoz prema Planu 
ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 



klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Ujedno ponavljamo napomenu da je trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu 6334,64 kn. 

Podsjetnik 
Godišnji odmor tajnika je pri završetku pa napominjemo da će tajništvo s redovnim radom 
nastaviti u petak 16. o.m. 

7. rujna 

Obavijest članovima selekcije 
Članovi selekcije Saveza obavještavaju se da će se rad sa trenerom Fuglom u sljedeća dva tjedna 
odvijati prema sljedećem rasporedu: 
- četvrtak, 8. o.m.: 16-18 h, centar Turbo limač, Velesajam; 
- utorak, 13. o.m.: 21-23 h, dvorana "kemijske škole", Držićeva ul.; 
- četvrtak, 15. o.m.: 19-21 h, dvorana Kineziološkoga fakulteta, Horvaćanski zavoj. 
Daljnji raspored donijet će se na sastanku Upravnoga odbora, 19. o.m. 

5. rujna 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom od 25. kolovoza 2005. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora 
kojom se sa datumom 31. kolovoza 2005. sporazumno raskida radni odnos Saveza sa 
zaposlenikom Yi Gangom, a sa datumom 1. rujna 2005. zasniva radni odnos sa Linusom Fuglom. 
Ugovor se zasniva na razdoblje do kraja o.g. 
Obrazloženje: budući da dosadašnji zaposlenik Yi Gang zbog obiteljskih razloga nije bio u 
mogućnosti odraditi preostali dio ugovora o radu za 2005. došlo je do sporazumnoga raskida 
ugovora. Kako ne bi došlo do prekida u međusobnim obvezama ZŠS-a i Saveza glede radnoga 
mjesta trenera selekcija te kako bi se na vrijeme mogli obaviti administrativni poslovi vezani uz 
zapošljavanja novoga trenera odluku sam donijela po žurnom postupku. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Sjednica Upravnoga odbora 
Predsjednica Saveza najavljuje sjednicu Upravnoga odbora za ponedjeljak 19. o.m. Poziv i 
materijale dostavit ćemo u uobičajenom statutarnom roku, a ovdje napominjemo obveze klubova 
i dužnosnika koji proizilaze iz osnovne teme sjednice UO-a, a to je donošenje planskih 
dokumenata za sljedeće razdoblje. Stoga molimo da se podnesci s prijedlozima za sjednicu 
dostave do 9. o.m., a posebno molimo klubove da nam do sjednice dostave popis svih svojih 
kategoriziranih igrača, kao i popis onih koji su u postupku, a HOO im još nije izdao kategorizaciju.  
Obzirom da će se na sjednici UO morati očitovati i o Strategiji razvoja zagrebačkoga sporta do 
2010. molimo klubove i dužnosnike da se upoznaju s tim dokumentom koji se nalazi na stranica 
ZŠS-a www.zgsport.hr > Program razvoja, kao i sa obrascem za Plan 2005. koji se na istoj 
stranici nalazi u rubrici > Obrasci. 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 5. rujna 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Ružmarinka - 7.000 kn (dotacija za natjecanja). 
Stanje u Kompenzacijskome fondu sada je 6334,64 kn. 

8. kolovoza 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za srpanj prema Planu ZŠS-



a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Ujedno napominjemo da je trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu 9.999 kn. 

Promjene u Statutu ZŠS-a 
Zagrebački športski savez uputio je članstvu prijedlog novoga Statuta ZŠS-a. Predložene 
promjene idu za podizanjem operativne sposobnosti uprave Saveza, u prvome redu Upravnoga 
odbora i glavnoga tajnika. Rok za eventualno očitovanje gradskih saveza jest 1. rujna, a 
primjerak Statuta šaljemo na zahtjev. 

27. srpnja 

Dotacije za objekte na Velesajmu 
Priča iz Gradskoga ureda nastavlja se, a napokon stižu i pisane informacije. 
Danas nam je stigao dopis od pročelnika ureda g. Lazanje, u kojem između ostaloga stoji: 
"Zagrebački velesajam izvršio nam je povrat sredstava uz napomenu da navedeni klubovi nemaju 
ugovor sa Zagrebačkim velesajmom. Molimo vas stoga da nam žurno dostavite ugovore o 
korištenju sportskih dvorana za klubove koji bi sukladno Programu javnih potreba trebali trenirati 
na Zagrebačkom velesajmu".  
U odgovoru na dopis ponovili smo da naši klubovi nemaju ugovore o podnajmu - jer podnajam 
zakonski nije moguć - nego korištenje terena plaćaju prema računima koje im ispostavljaju tvrtke 
koje raspolažu terenima na Velesajmu. Ponovo smo Uredu faksirali račune koje nam je dostavio 
BK Medvedgrad 1998 (prvi puta faksirano 6. o.m.), a molimo BK Purger i BK Max da nam dostave 
svoje račune za 2005. kako bismo ih mogli proslijediti Gradskom uredu. 

Godišnji odmor u tajništvu Saveza 
U tajništvu Saveza ljetna pauza bit će od 1. kolovoza do 15. rujna. No, kao i proteklih godina 
osigurat ćemo da kroz to vrijeme tajništvo funkcionira u potrebnome opsegu.  

20. srpnja 

Dotacije Gradskoga ureda za objekte na Velesajmu 
Polugodišnja zbrka sa financiranjem objekata badmintonskoga (a i drugih) programa na 
Velesajmu nastavlja se. Nažalost, novouspostavljeni sustav po kojem je naš Savez samo 
predlagač programa, a sav financijski tijek ide na relaciji Gradski ured - Velesajam, ostavlja nas 
bez informacija i bez utjecaja na zbivanja - raspolažemo samo sa telefonskim i kuloarskim 
obavijestima i pretpostavkama. U međuvremenu smo doznali - a potom nam je ta informacija i 
potvrđena iz Gradskoga ureda - da je Velesajam sve neraspoređene novce vratio Gradskome 
uredu. 
Naravno, klubovi korisnici i te kako su zabrinuti za situaciju, ali ne možemo im pomoći drugačije 
osim da dosađujemo činovnicima u Gradskome uredu. Posljednja obavijest - od danas oko 
podneva - jest da se kod pomoćnika pročelnika za društvene djelatnosti g. Kralja upravo razmatra 
mogućnost da se vraćeni novci doznače iz Gradskoga ureda izravno klubovima-korisnicima. Pred 
ovom varijantom, koja je - vjerujemo - mnogima najprihvatljivija, prema riječima iz Ureda ipak 
stoje neke formalne prepreke, koje će se nastojati riješiti do kraja tjedna.  
O novostima ćemo izvijestiti čim ih bude. 

18. srpnja 

Prijava odjeljenja športske obuke 
Novim Pravilnikom o djelatnosti športske obuke, kojeg je ZŠS donio krajem prošloga mjeseca, 



izmijenjen je način prijave odjeljenja Savezu učeničkih športskih klubova Zagreba. Smisao 
promjena je u tome da se pojača udio samih sportskih saveza kod ovoga postupka. Stoga molimo 
klubove da na stranicama ZŠS-a www.zgsport.hr otvore rubriku Obrasci > Športske škole i prouče 
dokumente koji su tamo objavljeni - u prvome redu sam Pravilnik.  
Klubovima skrećemo pozornost da je rok prijava 30. rujna, a opširnije se informacije mogu 
zatražiti i kod naše povjerenice Renate Hadžihalilović. 

7. srpnja 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 6. srpnja 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Medvedgrad 1998 - 1.600 kn (dotacija za organizaciju prvenstva Hrvatske). 

4. srpnja 

Predsjednica Petrinović Zekan magistrirala 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan obranila je magisterij na zagrebačkome 
Kineziološkome fakultetu. Čestitke našoj predsjednici koja je - podsjećamo - i stručni povjerenik 
Hrvatskoga badmintonskog saveza. 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za lipanj prema Planu ZŠS-
a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Ujedno napominjemo da je trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu 6.666 kn. 

1. srpnja 

Počinje nova sezona 
Na početku nove natjecateljske sezone kratak naputak prije sezone godišnjih odmora - režim 
rada u tajništvu bit će takav da sve tekuće stvari stignemo rješavati redovno, pa se nadamo da 
neće biti bitnih zastoja. 
Ujedno pozivamo sve koji bi htjeli biti uvršteni ili brisani sa liste primatelja obavijesti da nam se 
jave. 

Program razvoja zagrebačkoga sporta 2006-2010. 
Na jučerašnjoj prezentaciji u hotelu Panorama Zagrebački športski savez predstavio je dugo 
najavljeni dokument srednjoročnoga strateškoga plana razvoja gradskoga sporta - do 2010. 
godine. Program se temelji na nekoliko osnovnih razvojnih pretpostavki: 
- povećanje gradskoga proračuna za sport sa 3% na 4%; 
- unaprjeđenje vrhunske sportske kvalitete uz veću odgovornost nositelja programa; 
- veće zapošljavanje stručnih kadrova u klubovima i savezima; 
- povezivanje programa velikih priredbi sa turističkom ponudom grada; 
- izgradnja sportskih objekata kroz javno-privatno partnerstvo; 
Dokument, koji se sada nalazi u statusu prijedloga, upućen je na raspravu svim gradskim 
savezima, a očitovanja saveza očekuju se do 15. rujna, nakon čega će dokument ući u završnu 
redakciju i kao takav biti predložen Gradskoj skupštini na usvajanje. Dokument možete naći na 
stranicama ZŠS-a www.zgsport.hr > Program razvoja . 

10. lipnja 



Kolegij tajnika 
Na redovnome kolegiju tajnika sportskih saveza danas je, između ostaloga, bilo riječi i o već 
najavljenoj izradi strateškoga dokumenta ZŠS-a koji se vodi pod radnim naslovom Zagrebački 
sport 2006-2010., a čija je izrada najavljena u proljeće ovo godine. Planirano je da se taj 
dokument usvoji na razini ZŠS-a i takav do kraja godine podnese Gradskoj skupštini. Prije toga 
isti će proći uobičajenu proceduru u savezima. Za naš savez ovaj dokument važan je u prvome 
redu stoga što su njime obuhvaćene potrebe za objektima i stručnim kadrovima koje očekujemo 
u navedenom razdoblju. 
U sklopu kolegija promoviran je (napokon) i Godišnjak ZŠS-a za 2004., a odbornici Saveza dobiti 
će po primjerak. 

8. lipnja 

Dotacije za objekte 
Kako smo obavješteni od korisnika velesajamskih dvorana, Gradski ured je (napokon) poslao 
dotacije za te objekte, prvu ratu za 2005. godinu. Međutim, prema istoj informaciji uz dotaciju 
nije poslana i razrada koliko kojem objektu/korisniku pripada.  
Stoga smo se obratili Gradskom uredu s ovom primjedbom, a u odgovoru smo dobili uvjeravanja 
da je dotacija izvršena striktno prema Planu ZŠS-a za 2005. te da su precizne upute o razdiobi 
iznosa pisanim putem poslane i Velesajmu i klubovima-korisnicima. Možemo samo dodati da 
Savezu nije stigla nikakva, a najmanje pisana obavijest, o izvršenoj dotaciji i razdiobi. 

7. lipnja 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za svibanj prema Planu 
ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Purger, Ružmarinka, Stella - svakom po 567 kn. 
Ujedno napominjemo da je trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu 3.333 kn. 

3. lipnja 

Danski trener gost Medvedgrada 
U organizaciji Medvedgrada 1998 ovog vikenda u Zagreb dolazi danski trener Linus Fugl. Ostat će 
u Zagrebu do srijede, a u ponedjeljak u terminu od 16-18 h u paviljonu 20 Velesajma te u utorak 
od 21-23 h isto tako u paviljonu 20 ZV-a trener će održati pokazni trening. Na taj trening 
Medvedgrađani ovim putem pozivaju sve članove zagrebačke selekcije. Trener Fugl ima 27 
godina, završio je trenersku akademiju u Danskoj, a za Danski badmintonski savez radio je kao 
trener podmladačkih selekcija do 15 i 17 godina. Općenite njegove reference vrlo su povoljne pa 
to ukazuje na priliku da svi zainteresirani ovih nekoliko dana nauče nešto od stručnjaka iz samoga 
centra badmintonske pedagogije. 
Opširnije obavijesti u klubu. 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 3. lipnja 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Nika - 1.600 kn (dotacija za organizaciju prvenstva Hrvatske). 

30. svibnja 

Školska liga 
Danas u rubrici Liga > Izvještaji objavljujemo poredak sa parskoga turnira. 



20. svibnja 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 20. svibnja 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Purger - 6.332 kn (dotacija za natjecanja). 
Stanje u Kompenzacijskome fondu sada je 0 kn. 

19. svibnja 

Slavodobitnici Školske lige 
Povjerenice Školske lige Renata Hadžihalilović donosi nam popis slavodobitnika Školske lige za 
ovu školsku godinu uz ispriku igračima koji su ostvarili poredak od 4. do 6. mjesta, a za koje 
povjerenica nije bila u mogućnosti nabaviti diplome jer je zakazao naš suradnik koji iste izrađuje. 
Ako partner u međuvremnu ispravi propust povjerenica će obavijestiti igrače. Dakle, nagrađeni 
su: 
I-IV. razredi 
M: 1. Ivan Tucaković i Bruno Vrlika; 3. Juraj Pajalić; 
Ž : 1. Iva Skorup; 2. Renata Matić; 3. Lucija Pustišek  
V-VI. razredi 
M: 1. Fran Nodilo; 2. Dorian Žitnik; 3. Ivan Tucaković; 
Ž: 1. Petra Perkov; 2. Nita Aliti; 3. Katarina Jagodić  
VII-VIII. razredi  
M: 1. Filip Lončarić; 2. Karlo Barta; 3. Viktor Hajnal 
Ž : 1. Elvira Kereković; 2. Željka Drmić; 3. Ivana Mucko. 
Čestitamo!  

16. svibnja 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza 16. svibnja 2005. izvršena je sljedeća uplata: 
BK Ružmarinka - 7.000 kn (dotacija za natjecanja) 
Stanje u Kompenzacijskome fondu sada je 6.332 kn 

12. svibnja 

Školska liga 
Danas u našoj rubrici Liga objavljujemo: 
- izvještaj sa 4. turnira Lige; 
- konačni poredak pojedinaca za školsku godinu 2004-5.; 
- poziv na parski turnir Lige, koji će se održati 21. svibnja, a u sklopu kojega će se podijeliti 
nagrade za najbolje u pojedinačnoj konkurenciji. 

9. svibnja 

Sveučilišno prvenstvo Zagreba 2005.  
Obavještavamo da će se Sveučilišno prvenstvo Zagreba održati 21. svibnja na Velesajmu, paviljon 
18, s početkom u 9 sati. Igraju se samo muška i ženska pojedinačna konkurencija. Prijave, s 
dokazom o studentskome statusu, primaju se od 8 do 9 h uoči početka turnira. Obavijesti na tel. 
098 98 03 704 (Martina Mavrin, prof.).  

6. svibnja 



Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za travanj prema Planu 
ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Ružmarinka, Purger, Stella - svakom po 567 kn. 
Ujedno napominjemo da je trenutačno stanje u Kompenzacijskom fondu 13.332 kn. 

26. travnja 

Sportska ambulanta 
Naša sportska ambulanta obavještava korisnike da 30. o.m. neće raditi. 

20. travnja 

Obavijest povjerenice ŠL-e 
Povjerenica Školske badmintonske lige putem svoga glasnogovornika (i supruga) obaviještava 
gradsku badmintonsku javnost da do daljnjega nije dostupna iz obiteljskih razloga, no i dalje vodi 
računa o prijevozu i prijavama za Prvenstvo HBS-a za učenike osnovnih škola. 

Uplate 
Odlukom predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata: 
BK Max - 2.000,00 (dotacija za najam objekta za dva natjecanja Hrvatskoga kupa) 

15. travnja 

Uplate 
Odlukom predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata: 
BK Stella - 2.000,00 (dotacija za najam objekta za dva natjecanja Hrvatskoga kupa) 

12. travnja 

Sastanak s Komisijom za kontolu 
U tajništvu ZŠS-a danas je održan sastanak Komisije za kontrolu realizacije plana i programa sa 
predstavnicima Saveza. Zbog zauzetosti predsjednice Petrinović Zekan Savez je predstavljao 
samo tajnik Saveza Cvetnić, dok je Komisiju u njenome punom sastavu predvodio predsjednik 
Željko Gobec. Radi se prvome sastanku kakve će Komisija redovno provoditi sa svim gradskim 
savezima. 
Predsjednik Gobec naglasio je da je Komisija osnovana pod direktnim nalogom Revizije, sa 
zadatkom da u prvome redu prati namjensko trošnje proračuna, na način predviđen Planom ZŠS-
a, te da je u tome smislu i Savez dužan od svojih članica, dakle klubova, tražiti redovnu dostavu 
dokaza o tome da u sredstva koja se mjesečno dotiraju namjenski upotrebljena. Uz praćenje 
financijske discipline Komisija će pratiti i programsku realizaciju, te je u tome smislu ovlaštena i 
da obavlja kontrolu stručnoga rada - trenera i voditelja sportske obuke - i da prati rezultate. 
Sa svoje strane tajnik Saveza dao je garancije da će se financijska disciplina poštovati, no 
ponovio je probleme sa kojima se Savez susreće - nedostatak adekvatnoga objekta i neizvjesnost 
oko načina financiranja postojećih objekata, na što klubovi već upozoravaju. Članovi Komisije 
potvrdili su da su im oba problema poznata, s time da na odluke gradske vlasti nemaju utjecaja 
iako upozorenja glede zastoja u financiranju objekata šalju svakodnevno. Također, Komisija je 
upozorila Savez da se priprema za donošenje strateškoga razvojnoga dokumenta koji će svaki 
savez trebati donijeti za razdoblje do 2010. 

11. travnja 



Školska liga 
Natjecanja Školske lige ulaze u završnicu. Voditeljica Renata Hadžihalilović izvještava da je u 3. 
kolu nastupilo 109 igrača i igračica u svim konkurencijama, što je pokazatelj da bolesti u gradu 
jenjavaju. Filip Lončarić je osigurao naslov pobjednika kod 7-8. razreda, u ostalim 
konkurencijama će odlučivati zadnje kolo. Nažalost, još je uvijek malo srednjoškolaca. 
U rubrici Liga donosimo izvještaj sa 3. kola, aktualnu jakostnu ljestvicu te poziv na turnire 4. kola 
koji će se održati 23. i 24. o.m. te 9. svibnja. 

7. travnja 

Zapisnik i odluke skupštine Saveza 
U rubrici Akti > Skupština donosimo zapisnik i odluke Redovne godišnje skupštine Saveza, 
održane 1. travnja o.g. Plan rada za 2005. možete naći u rubrici Plan. 

Uplate 
Sukladno odlukama Upravnoga odbora izvršene su sljedeće uplate: 
BK Nika - 1289 kn, dotacija za stručni rad; 
Šime Zekan - 1622 kn, refundacija putnih troškova vođe puta i dijela ekipe na EJP. 

5. travnja 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro-račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za ožujak prema Planu ZŠS-
a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 4732 kn; 
klubovima Max, Ružmarinka, Purger, Stella - svakom po 567 kn. 
Napominjemo da je sukladno odluci UO-a iz sredstava prenesenih iz prošle godine BK Stelli 31. 
ožujka uplaćeno 3441 kn na ime dotacije za objekt za prosinac 2004.  

4. travnja 

Redovna godišnja skupština 2005.  
Naša Godišnja skupština održana je u petak predvečer u uistinu rekordno kratkome trajanju od 
svega 22 minute. Dio zasluga za ovu ekspresnu jednoglasnost sigurno ima i Upravni odbor koji je 
na svojim zadnjim sjednicama usuglasio stajališta članstva. Zapisnik i odluke donijet ćemo 
uskoro, a za sada samo napominjemo da su najvažniji dokumenti - izvještaj za prošlu i plan za 
ovu godinu - usvojeni. 

31. ožujka 

Prvenstvo HBS-a za učenike osnovnih škola  
Renata Hadžihalilović, voditeljica Školske lige obavještava: 
Budući da se ove godine Prvenstvo HBS-a za učenike osnvnih škola održava nešto ranije, u 
subotu 7. svibnja 2005. u Čakovcu, Zagrebačka školska badmintonska liga ne može poslužiti kao 
izlučno natjecanje za to Prvenstvo. Stoga molim predstavnike zagrebačkih klubova da prouče novi 
Pravilnik za PHBSUOŠ koji se nalazi na web-stranici HBS-a, te da mi do 14. travnja. 2005. pošalju 
imena igrača zainteresiranih za PHBSUOŠ, te konkurencije u kojima bi oni nastupili. U slučaju da 
bruj zainteresiranih natjecatelja bude veći od kvote koja je ponuđena našoj regiji prednost će 
imati oni koji se po godinama uklapaju u neku konkurenciju, zatim bolje rangirani na tekućoj 
rang-listi Školske lige za tu konkurenciju.  
Za prijavljene učesnike i voditelje biti će organiziran besplatan prijevoz do Čakovca i natrag, iz 
nagradnog fonda Školske badmintonske lige. 



Uplate za objekte 
Na osnovu današnjega razgovora sa Gradskim uredom za prosvjetu i šport saznali smo da Grad 
još uvijek nije poslao dotacije sportskim objektima, a ne zna se ni kada će te dotacije krenuti. S 
tim u vezi događaju se problemi vezani uz status korisnika, kao i uz sportske škole koje rade na 
objektima sporta. Uputstvo koje su tim povodom dobili svi zagrebački klubovi i odjeljenja 
sportskih škola glasi: svi kojima zbog neplaćenih termina prijeti otkaz najma neka se obrate 
najprije svome savezu, a potom je savez dužan o problemu izvijestiti i Gradski ured koji će se 
obratiti odnosnoj dvorani. Nadamo se da će predviđeni novac ipak što prije poteći prema svojim 
adresama. 

23. ožujka 

Zapisnik i odluke 5. sjednice UO-a  
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke 5. sjednice Upravnoga odbora, 
održane 11. ožujka. 

Godišnja skupština Saveza 
Sukladno odluci Upravnoga odbora predsjednica Saveza Sazvala je Godišnju skupštinu Saveza za 
petak 1. travnja u 18 sati u dvorani Zagreb Doma sportova. Saziv objavljujemo u rubrici Akti > 
Skupština, a materijali će danas biti poslani klubovima fizičkom poštom. 

Kolegij tajnika ZŠS-a 
Sa današnjeg kolegija tajnika Zagrebačkoga športskog saveza prenosimo glavne obavijesti: 
- glavni tajnik Braja uspješno se oporavlja nakon složene operacije grla, ali još uvijek nije u 
mogućnosti preuzeti svoju dužnost; 
- ZŠS će se uskoro obratiti savezima sa željom da se ustanovi dugoročniji razvojni program 
zagrebačkoga sporta, te će u sklopu toga svaki savez trebati napraviti jedan strateški dokument 
unutar kojega će biti definirani razvojni prioriteti. Na čelu projekta je bivši doministar g. Puhak; 
- osnovana je služba za praćenje realizacije programa koja će nadzirati proveđenje naputaka 
revizije i izvršenja plana. Na čelu službe nalaze se g. Gobec; 
- upućene su primjedbe prema Gradskom uredu zbog toga što kasne dotacije za objekte, osobito 
za školske dvorane; 
- izvještajna Skupština ZŠS-a održat će se 19. travnja. 

22. ožujka 

Manadat članica Saveza 
Uoči godišnje skupštine Saveza iz Gradskoga ureda za upravu obavještavaju nas da su nam u 
mandatu sve članice osim BK Nika.  

17. ožujka 

"Dobar dan, gospodine Andersen" 
Hrvatsko-dansko društvo prijateljstva i Hrvatski badmintonski savez prigodnim badmintonskim 
turnirom obilježavaju 200. obljetnicu rođenja danskoga pisca Hansa Christiana Andersena koja se 
održava pod nazivom "Dobar dan, gospodine Andersen". Turnir će se održati 2. travnja ove 
godine s istodobnim početkom u 10 h u tri zagrebačke sportske dvorane: 
- OŠ Bukovac, Trnac 42; 
- Dom sportova, istočni hodnik Velike dvorane; 
- OŠ Gustav Krklec, B. Magovca 103. 
Igrači će biti podijeljeni u jakostne skupine, a pobjednici će biti nagrađeni Andersenovim 
knjigama. U ime organizatora poziv zagrebačkim školama uputio je Željko Miškulin, predsjednik 



HDDP-a i direktor HBS-a, a među suorganizatorima ovoga programa ističemo Ministarstvo 
vanjskih poslova, Veleposlanstvo Kraljevine Danske i Gradsko poglavarstvo. 

15. ožujka 

Dotacije za stručni rad 
Danas su na žiro račune klubova transferirane dotacije za stručni rad za siječanj i veljaču prema 
Planu ZŠS-a, dotično: 
BK Medvedgradu 1998 - 9464 kn; 
klubovima Max, Ružmarinka, Purger, Stella - svakom po 1134 kn. 

11. ožujka 

Proračunske doznake za objekte 
Dilema oko toga kako će se ove godine financirati objekti na kojima se izvodi program riješena je 
dopisom Gradskoga ureda od 10. ožujka, a isti prenosimo u cijelosti: 
"Sukladno naputku Državne revizije sredstva za korištenje svih športskih objekata u 2005. godini 
raspoređivat će se s jednoga mjesta - Gradskoga ureda za obrazovanje i šport, direktno 
klubovima i športskim društvima koji su utvrđeni Programom javnih potreba u športu grada 
Zagreba za 2005. godinu. 
Kako bismo mogli doznačiti sredstva za korištenje športskih objekata molimo vas da nam žurno, a 
najkasnije u roku od tri dana, dostavite podatke o žiro računu, matičnome broju te 
adresi klubova i športskih društava koji su navedeni u Programu javnih potreba u športu Grada 
Zagreba za 2005. godinu, a članovi su vašeg saveza.  
Također vas molimo da nam u istom roku prikupite i dostavite ugovore o otvaranju i vođenju 
žiro računa koje su ti klubovi i športska društva sklopili s bankama. 
S poštovanjem, pročelnik Ivo Lazanja". 
S dopisom ćemo danas upoznati i Upravni odbor, a klubove molimo da nam najkasnije u 
ponedjeljak dostave tražene ugovore. 

7. ožujka 

Peta sjednica UO-a 
Danas u rubrici Akti objavljujemo poziv za 5. sjednicu UO-a koje će se održati u petak 11. o.m. u 
18 sati u tajništvu Saveza. Materijali su fizičkom poštom poslani danas. 

Zastoj na stranicama HBS-a 
Zbog velikog broja pokušaja da se uđe na stranice Hrvatskoga badmintonskoga saveza ovoga 
vikenda došlo je do privremenoga zastoja koji još nije otklonjen. Održavatelji pokušavaju proširiti 
internetski pristup stranicama, a zagrebačke klubove obavještavamo da je na stranicama 
nacionalnog saveza objavljen raspis za III. turnir Hrvatskoga kupa, kadeti, koji se održava 12. 
ožujka u Zagrebu. Ukoliko stranice ne prorade raspis šaljemo na zahtjev s naše adrese. 

3. ožujka 

Četvrta sjednica UO-a 
Danas objavljujemo zapisnik i odluke četvrte sjednice Upravnoga odbora. Obzirom da je peta 
sjednica u planu već za petak 11. o.m. molimo da se zaključci uzmu u obzir. 

28. veljače 



Školska liga, II. kolo 
Povjerenica Školske lige Renata Hadžihalilović objavljuje rezultate i rang-listu nakon II. kola 
Školske badmintonske lige, te daje manji komentar:  
Nastupilo je samo šezdesetak igrača, mnogi su nedostajali uglavnom zbog viroze ili gripe. 
Zanimljivost je da je samo u konkurenciji M 7-8 jedan igrač pobijedio u oba kola, u svim ostalim 
konkurencijama imali smo različite pobjednike.  
Opet se aktualizirala višegodišnja dilema treba li u konkurenciji 1-4 razred igrati sa plastičnim 
(kao do sada) ili pernatim lopticama. U toj konkurenciji trenutno ima puno djece koja već duže 
treniraju pa koriste pernate loptice i manje početnika koji treniraju s plastičnim lopticama. 
Osobno i dalje ne znam što je bolje jer taj odnos varira iz godine u godinu. Klubovi koji su 
zainteresirani da se i ta konkurencija igra pernatim lopticama trebaju dostaviti prijedlog promjene 
pravilnika Školske badmintonske lige Upravnom odboru Zagrebačkog badmintonskog saveza jer 
je Povjerenik samo osoba koja predlaže i provodi Pravilnik.  
Mislim, također da se to pravilo, ako ga UO usvoji treba početi primjenjivati od iduće sezone. 
Rezultati i ljestvica dostupni su u našoj rubrici Liga. 

26. veljače 

Četvrta sjednica UO-a 
Jučer je u tajništvu Saveza održana IV. sjednica Upravnoga odbora. Najviše rasprave izazvala je 
točka dnevnoga reda posvećena financijskome planu ZŠS-a za 2005. odnosno načinima kojim bi 
se razrada toga plana nekako pokušala uskladiti sa internim pravilnikom Saveza. Budući odbornici 
nisu uspjeli dogovoriti glavni smjer takvoga usklađenja, odlučeno je da se ta tema prebaci na 
sljedeću sjednicu, koja bi se održala u petak 11. ožujka, a do tada bi se mogući modeli pokušali 
preciznije odrediti.  

25. veljače 

Pressica uoči CI 
Na Radiju 101 moći će se danas u 13.20 poslušati izvještaj sa tiskovne konferencije održane jučer 
u Domu sportova, a povodom predstojećega Croatian Internationala.  

23. veljače 

Izvještaj za 2004. 
Zagrebački športski savez uputio je članicama obrazac za dostavu financijskoga izvješća za 2004. 
Izvješće se, sukladno zakonu, mora "prikazati po programima i namjenama do krajnjih korisnika". 
Izvještaj našega Saveza razmotrit će se na predstojećoj sjednici Upravnoga odbora (točka 4), a 
klubove upozoravamo da će, u slučaju da takav zahtjev stigne sa više instance, trebati dostaviti 
izvjšće u utrošku transferiranih ili dotiranih sredstava. 

21. veljače 

Proračunske dvanaestine 
Prva dvanaestina za 2005. godinu, mjesečna doznaka Savezu, stigla je zajedno sa novim 
uputama o raspodjeli proračunskoga novca. Dvanaestina obuhvaća mjesečnu doznaku za stručni 
rad i natjecanja u iznosu od 10.333,33 kn. Za sada još nije riješen model po kojem će se 
doznačivati iznos za objekte. Zna se samo da će taj novac biti poslan iz Gradskoga ureda, ali još 
nije riješeno da li Savezu u ukupnome iznosu, klubovima ili dvoranama. 
Usput obavještavamo da je izvršen i transfer sredstava iz programa Perspektivnih sportaša.  



Uplate 
Odlukom predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate: 
Medvedgrad 1998. - 1.000,00 (dotacija za najam objekta za natjecanje Hrvatskoga kupa) 
BK Nika - 1.000,00 (dotacija za najam objekta za natjecanje Hrvatskoga kupa) 

18. veljače 

Četvrta sjednica UO-a 
Predsjednica Saveza sazvala je 4. sjednicu Upravnoga odbora za petak 25. veljače u 18 sati. 
Poziv objavljujemo u rubrici Akti > Upravni odbor. Materijali su odbornicima poslani danas 
fizičkom poštom. 

Storniranje uplate 
Jučerašnja uplata IV. gimnaziji stornirana je zbog internoga nesporazuma, a isti će biti ispravljen 
u ponedjeljak. Stoga smo i odluku o uplati uklonili iz obavijesti. 

17. veljače 

Skupština ZŠS 
Zagrebački športski savez održao je jučer svoju redovnu skupštinu, na kojoj je usvojen Plan za 
2005. godinu. Time su ozakonjeni svi akti koje smo najavljivali proteklih dana. Predstavnik 
Saveza na Skupštini bila je predsjednica Lidija Petrović Zekan. 

Kategorizacija 
Na stranicama HBS-a www.cba.hr u rubrici Linkovi postavljena je poveznica na Pravilnik o 
kategorizaciji i na aktualne kriterije kategorizacije. Također u internetskim obavijestima HBS-a od 
16. veljače daju su kraće upute vezane uz stanje oko kategorizacije. Budući je tema vezana uz 
aktualne planske dokumente ZŠS-a upućujemo na stranice nacionalnoga Saveza. 

Poziv crtovnim sucima za CI 
Ponavljamo poziv od 8. veljače: 
Pozivaju se klubovi koji imaju članove zainteresirane da budu crtovni suci na Croatian 
Internationalu da popise što prije dostave Savezu. Svaki sudac dobit će jednu turnirsku majicu i 
jednu kutiju loptica. Također, pozivamo klubove da nam jave svoje potrebe za ulaznicama. 

11. veljače 

Financijski plan ZŠS-a za 2005. 
U dopuni jučerašnje obavijesti ostali smo dužni i razradu Plana, kako ju je usvojio Upravni odbor 
ZŠS-a i kakva ide na Skupštinu ZŠS-a (16. o.m.): 
Redovni program: 423.820,00 
1. objekti - 132.240,00 kn 
2. stručni rad - 84.000,00 kn 
3. natjecanja - 40.000,00 kn 
4. sportske škole, objekti - 74.480,00 
5. sportske škole, stručni rad - 93.100,00 
Zajednički programi:  
angažman vrsnih trenera - 85.200,00 
Croatian International - 35.000,00 
rekviziti, loptice - 20.000,00 
rekviziti, semafor - 7.500,00 



10. veljače 

Financijski plan ZŠS-a za 2005. 
Kako smo već više puta najavljivali i na ovim stranicama, a i na sastancima upravnih tijela 
Saveza, potaknut zahtjevima Državne revizije Zagrebački je športski savez morao pristupiti 
preustroju financijskoga planiranja. To ne znači da će sredstva za 2005. biti smanjena (dapače) 
nego to znači da se način raspoređivanja novaca mora uskladiti sa zakonom i izričitim zahtjevima 
Revizije koji traži da u rasporedu proračuna bude identificiran krajnji korisnik novaca.  
Krajnji korisnik mora zadovoljiti sljedeće uvjete: 
- da bude pravna osoba, dakle da ima svoj žiro-račun i matični broj;  
- da sudjeluje u programu sporta na koji se proračun odnosi.  
Do sada su novci doznačavani savezima po osnovi rada selekcije Saveza - dakle gradske 
reprezentacije (koja nije pravna osoba, nego jedan programski pojam)- a Savez ih je 
raspoređivao sukladno sastavu selekcije na objekte, odnosno klubove. Takav način rasporeda, 
dakako, omogućavao je različita preusmjeravanja osnovne namjene, pa ga je Revizija zaustavila, 
a podsjetimo da je i naš Savez od Stručne službe opomenut zbog nenamjenske raspodjele.  
Stoga je Stručna služba ZŠS-a napravila razradu plana po klubovima svakoga Saveza, dakako 
onim klubovima čije je djelovanje u skladu sa kriterijima financiranja - dakle onima koji pokazuju 
natjecateljsku kvalitetu. U tome smislu brojke jasno pokazuju na ono što u postojećem sustavu 
doista i zavrjeđuje podršku, a to su kategorizirani sportaši.  
No, ipak moramo skrenuti pozornost na jednu nepravdu - za koju krivicu ne snosi ni ZŠS, ni mi, 
nego spora administracija Hrvatskoga olimpijskoga odbora koja već nekoliko godina oteže sa 
novim Pravilnikom o kategorizaciji. Naime u konkretnom slučaju oštećen je BK Purger koji ima 
evidentiran podmladački rezultat kroz pobjedu para Rihtar-Šavor u Evropskome juniorskom kupu 
2003-4., a HOO još uvijek nije kategorizirao to natjecanje pa klubu (a ni ZBS-u i HBS-u) ovo 
natjecanje nije ni valorizirano. Hrvatski badmintonski savez bio je HOO-u predložio da se rezultat 
našega para vrednuje trećom kategorijom što bi bila i najviša kategorizacija u badmintonu do 
sada - i vjerujemo da će se taj prijedlog uskoro uvažiti. 
U svakom slučaju, sukladno postojećim kriterijima, glavninu ukupnih sredstava dobit će BK 
Medvedgrad 1998, što je i očekivano, a četiri kluba dobit će manje iznose. To su BK Max, BK 
Purger, BK Ružmarinka i BK Stella. Klubovi Nika, Silent i Zagreb Maksimir nemaju uvjete za 
financiranje iz proračuna ZŠS-a. 
Izlist iz Plana ZŠS-a poslat ćemo klubovima - korisnicima proračuna - poštom. 

8. veljače 

Poziv crtovnim sucima za CI 
Pozivaju se klubovi koji imaju članove zainteresirane da budu crtovni suci na Croatian 
Internationalu da popise što prije dostave Savezu. Svaki sudac dobit će jednu turnirsku majicu i 
jednu kutiju loptica. Također, pozivamo klubove da nam jave svoje potrebe za ulaznicama. 

Izvještaj Gradskome uredu 
Gradski ured za obrazovanje i sport zatražio je od Saveza žuran izvještaj o svim plaćanjima koja 
su u 2004. bila izvršena za najam objekata, zajedno sa žiro-računima i matičnim brojem odnosnih 
ustanova. Izvještaj smo jučer predali Gradskom uredu, te smo posebno označili plaćanja izvršena 
izravno dvorani, a posebno smo naveli dotacije klubovima koje su išle po osnovi najma objekta. 
Uz dotacije naveli smo i za koju je dvoranu namijenjena takva dotacija, dakako ako je iz zamolbe 
kluba to bilo vidljivo. Ovo posebno navodimo stoga što su moguće dalje provjere, a svima 
zainteresiranima taj izvještaj šaljemo na zahtjev. 

2. veljače 



Ispravak poziva na Školsku ligu 
Povjerenica Lige, gđa. Hadžihalilović upozorava na ispravak u pozivu za Školsku ligu - peti i šesti 
razredi igraju 27. veljače. Ispravak je sproveden u pozivu koji smo objavili 31. siječnja. 

31. siječnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti 31. siječnja 2005., 
odobravam Izvještaj voditeljice sportske škole Renate Hadžihalilović za 2004.  
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem kako bi se Izvještaj mogao danas, posljednjega dana 
roka predati ZŠS-u. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Drugo kolo Školske lige 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv za drugo kolo Školske lige osmoškolaca i 
srednjoškolaca.  

28. siječnja 

Zapisnik i odluke 3. sjednice UO-a  
U rubrici Akti > Upravni odbor danas objavljujemo zapisnik i odluke 3. sjednice Upravnoga 
odbora Saveza, održane 10. siječnja. Ponovo podsjećamo na prijedlog o pokretanju Zagrebačke 
lige te stoga posebno upućujemo na točku 4.1 zapisnika i molimo klubove da se do sredine 
mjeseca očituju o ovome prijedlogu koji bi mogao donijeti jako natjecanje u domaćem dvorištu i 
tako donijeti i uštedu klubovima i igračima odnosno njihovim roditeljima. 

17. siječnja 

Uplata 
Odlukom predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplate: 
BK Purger - 5.307,00 (dotacija za najam objekta za članove selekcije) 

Ekipno školsko prvenstvo Zagreba 
Renata Hadžihalilović izvještava o rezultatima ekipnog prvenstva grada, 4-6. razredi, održanog u 
OŠ Zapruđe, u organizaciji Saveza učeničkih sportskih klubova:  
Dječaci: 1. M. Laginja (Uglešić, Herceg, Pajalić), 2. I. G. Kovačić (Polak, Molnar), 3. Šestine 
(Miošić, Kondić), 4. I. Andrić, 5. N. Tesla, 6. Trnjanska.  
Djevojčice: 1. M. Laginja (Brandt, Aliti, Naletilić), 2. Ban J. Jelačić (M i I. Skorup), 3. A. Kovačić 
(Knežević, Franović), 4. Trnsko, 5-8. Zapruđe, I. Andrić, M. Krleža, N. Tesla, 9. Vugrovec-Kašina.  
U obje konkurencije pobijedila je OŠ Matka Laginje, dječaci prelako, a djevojčice su se pomučile 
budući da su igrale bez svoje najbolje igračice. Nažalost, izostale su neke muške ekipe, što je 
najbolje iskoristila ekipa Šestina koji su došli do trećeg mjesta bez ijednog igrača koji trenira u 
nekom klubu. Borba za ostala mjesta bila je vrlo neizvjesna i mnogi susreti su završeni rezultatom 
2:1. Cijeli turnir bio je vrlo zanimljiv. 

12. siječnja 

Uplate 
Odlukom predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate: 
Max d.o.o. - 2.091,00 (najam terena za selekciju) 
BK Nika - 169,00 (dotacija za najam objekta za članove selekcije) 



BK Purger - 1.353,00 (dotacija za nastup na MJP Češke i Slovačke) 
BK Purger - 8.174,00 (dotacija za najam objekta za članove selekcije) 

10. siječnja  

Održana 3. sjednica Upravnoga odbora 
Treća sjednica UO-a održana je danas u tajništvu Saveza. Zapisnik i odluke donijet ćemo uskoro, 
a za sada skrećemo pozornost na prijedlog o pokretanju Lige ZBS-a koju je Odboru uputio BK 
Max. Tim povodom Odbor je odlučio da se sa prijedlogom upozna i o njemu očituje šire 
badmintonsko članstvo pa prijedlog u osnovnim crtama donosimo u doljnjem članku. 

O pokretanju Zagrebačke lige 
Ponukan aktualnim stanjem u Hrvatskome kupu, u kojem sve veći udio uzimaju rekreativni igrači, 
dok se podmladački turniri svode na svega nekoliko suparnika, predsjednik BK Max Berislav Šarić 
predložio je pokretanje jednoga zagrebačkoga natjecanja. Ono bi se odvijalo u gradu i uz 
organizaciju zagrebačkih klubova, a prvenstveno bi bilo namijenjeno podmlatku (od U11 do U17). 
Odvijalo bi se u nekoliko krugova, po sustavu koji imamo u Hrvatskom kupu, ili po nekom 
drugom, sa uobičajenim izračunom poretka i jakostnih ljestvica, i bilo bi kriterijsko za pitanja 
podjele proračuna. 
Upravni odbor u načelu je prihvatio ovu ideju, naglašavajući da to natjecanje ne bi smjelo ući u 
koliziju sa postojećom Školskom ligom, te je priložio dva prijedloga: 
- da se klubovi Saveza očituju u pisanom obliku o samoj ideji i da u roku od mjesec dana dostave 
Savezu svoje viđenje natjecateljskoga sustava, odnosno pravila takvog natjecanja; 
- da predlagač svoju ideju na osnovu takvih prijedloga razradi do razine osnovnih elemenata 
pravilnika natjecanja, nakon čega bi se na tematskoj sjednici Upravnoga odbora odlučilo o 
eventualnome pokretanju takvoga natjecanja. 
Stoga molimo da se svi zainteresirani očituju o ovoj ideji i dostave nam svoja razmišljanja.  

3. siječnja  

3. sjednica Upravnoga odbora 
Predsjednica Saveza sazvala je 3. sjednicu UO-a za ponedjeljak, 10. siječnja u 17 sati u Domu 
sportova, soba 8. Prijedlog dnevnoga reda donosimo u rubrici Akti, a materijale šaljemo danas 
fizičkom poštom. 

Primanje obavijesti 
Na početku godine podsjećamo sve koji bi htjeli da ih uvrstimo na popis primatelja obavijesti 
Saveza da nam se jave. Osobe s toga popisa e-poštom obavještavamo o svim preinakama na 
stranicama www.zabad.hr . 

 


