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ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE UO BS PGŽ 
 
Rijeka, 31. siječanj 2018. 
 
Nazočni članovi UO:  
  

1. Serđo Samblić – predsjednik UO 
2. Sandro Gulja – potpredsjednik UO 
3. Vjekoslav Matetić - član 
4. Slobodan Marelja–Bošnjak - član 
5. Damir Jasić - član 
6. Željko Skočić - ćlan 
7. Dino Blečić – član 
8. Franko Karlović – član 
9. Dean Klarić - član 
 

Odsutni: 
 
1. Valter Šebelja 
2. Anton Bučević 

 
Dnevni red 

 
1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. Sjednice UO BS PGŽ  
2.  Odluka o dodjeli priznanja za 2017 godinu  
3.  Koncept Godišnjaka 2017  
4.  Priprema za Redovnu godišnju skupštinu BS PGŽ  
5.  Prijedlog za člana Izvršnog odbora HBS-a  
6.  Aktivnosti koje predstoje  

 Završnica Hrvatske juniorske lige u Rijeci  
 Ispit za boćarske suce  

 Skupština Zbora sudaca PGŽ  

7.  Razno  

 

 
Nakon pozdrava predsjednik poziva članove ako ima dopuna Dnevnog reda. 
 
G. Željko Skočić, obzirom da mora na posao moli da  tematiku oko sudačkih ispita i Skupštine bude 
ranije. 
Tako točka 6. Postaje br. 2., odmah nakon prihvaćanja Zapisnika sa 7. sjednice UO. 
 
 
Ovako izmijenjeni Dnevni red je prihvaćen 
 
Ad 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. Sjednice UO 
 
Tajnik podsjeća da je Zapisnik dostavljen svim članovima UO i prema ranijim dogovorima, kako nije bilo 
primjedbi, smatra se da je Zapisnik prihvaćen. 
 
Ad 2.  Aktivnosti koje predstoje  
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 Završnica Hrvatske juniorske lige u Rijeci  
 Ispit za boćarske suce  
 Skupština Zbora sudaca PGŽ  

 
Pred nama je Završnica prve sezone Hrvatske juniorske lige koja je po kalendaru natjecanja predviđena 
4. I 5. Travnja u Rijeci. Kako na Završnicu dolaze 4 ekipe iz grupe Jug i 4 ekipe iz grupe Sjever, na nama 
je pobrinuti se za organizaciju, osigurati Boćarsku dvoranu  BC Podvežica – osam terena,  Boćarski dom 
Hrastenica i Boćarsku dvoranu Marinići – za prvi dan, a drugi dan ostaje završnica koja će se odigrati u 
BC Podvežica – na sih osam terena. 
Sportska komisija pripremiti će na vrijeme satnicu antjecanja, sudačka komisija delegirati će suce, 
domaćini će biti dužni osigurati da su dvorane spremne sa svom potrebnom opremom. 
Na vrijeme moramo, u dogovoru sa HBS-om i klubovima dogovoriti smještaj i prehranu za oba dana 
natjecanja. HBS osigurava i pehare i medalje i prigodne darove i eventualne posebne nagrade. 
 
Ž. Skoćić obrazlaže kako je za početak travnja  sazvana Izvanredna izborna sjednica Skupštine Zbora 
sudaca Hrvatske, nakon što je predsjednik Denis Peršić podnio ostavku. Skupština treba izabrati novog 
predsjednika, a za sada je jedini kandidat Boris Nadenić. 
Radi toga županijski zborovi sudaca trebaju održati svoje godišnje skupštine i donijeti odgovarajuća 
očitovanja i Odluke. Za Zbor sudaca PGŽ predlaže da prvu ili drugu nedjelju u ožujku. 
Za polaganje ispita za boćarske suce imamo prijavljeno 9 kandidata, a kako ih ima u Istri još dva ili tri, 
napraviti će se objedinjeni Ispit, a ukoliko se pokaže interes, obaviti će se i ispit za Nacionalne suce. Ispiti 
će u svakom slučaju biti prije sjednice Skupštine. 
 
Ad 3. Odluka o dodjeli priznanja za 2017 godinu 
 

Prijedloge Komisije u sastavu Dino Blečić, Vjekoslav Matetić, Čedo Vukelić članovi su dobili unaprijed. 
Navedeni prijedlozi prihvaćeni su, a u ime komisije Dino Blečić poziva članove UO da popis dopune. 
Predsjednik, u duhu ranijih godišnjih proslava predlaže da Posebna priznanja za ostvaren rezultat dobiju i 
svi Prvaci Hrvatske, koji nisu izabrani za najbolje u svojim kategorijama.  
Nakon kraće rasprave, na listu su dodani i Općine Čavle i Općina Punat koje ulažu u boćarsku 
infrastrukturu. (Općina Čavle stavlja u funkciju četiri novoasfaltirana igrališta u sklopu Boćarskog doma 
Hrastenica, a općina Punat za BK Punat izgradila je novo dvostazno boćalište.) 
Također, pet godina nakon prerane smrti, predlaže se nagrada za doprinos i promociju boćanja velikom i 
priznatom igraču Vladi Obriću. 
Ovako dopunjen popis nagrađenih usvojen je jednoglasno.  
 
Ad 4.  Koncept Godišnjaka 2017 

  

Koncept i sadržaj predstavlja Ivica Šubat, urednik godišnjaka i direktor nakladničke kuće „Neriz“, sa 
kojom imamo Ugovor o izradi godišnjaka „Boćanje u PGŽ u 2017“. 

Format će biti A4, sadržaj je proširen u odnosu na prošle godišnjake, obuhvaćeni su rezultati jesenskog 
dijela 2017 svih liga. Poteškoće predstavljaju kvalitetne fotografije uz određene događaje.  

Koncept je prihvaćen i zaključeno je da se nakon što godišnjak bude tiskan, Upravni odbor već na 
početku godine sklopi novi ugovor sa istim nakladnikom za izradu godišnjaka 2018. 

 

Ad 5. Priprema za Redovnu godišnju skupštinu BS PGŽ 

 

Već su uspostavljeni kontakti i imamo suglasnost općine Čavle o korištenju DOMA ČAVLE za Skupštinu 
BS PGŽ. Kako je u međuvremenu promijenjen termin utakmice LIBL za BK Čavle-ŠB, termin Skupštine 
pomaknut je na Ponedjeljak, 19.2018. 

Rasprava se vodila oko  toga kako koncipirati događaj koji se sastoji od tri cjeline: Radni dio sjednice 
Skupštine, Prezentacija godišnjaka „Boćanje u PGŽ 2107“ i Svečana podjela priznanja za najbolje u 2017 
godini.  

Zaključak je da u 18.00 sati započne sjednica Skupštine, a svečani dio sa podjelom priznanja i 
prezentacijom godišnjaka u 19.00 sati. 

Nakon svega predviđen je u istom objektu (ali druga prostorija) domjenak za sve prisutne.Na svečanost, 
osim predstavnika svih klubova, pozvati će se predstavnici Primorsko goranske županije, Zajednice 
sportova PGŽ,   igračice i igrače koji su nagrađeni, predstavnici nagrađenih općina, obitelj Vlade Obrića, 
te donatori i oni koji su podržavali rad Saveza. Program dodjele voditi će Valentina Prokić. 
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Ad 6.  Prijedlog za člana Izvršnog odbora HBS-a  

 

Predsjednik Serđo Samblić podnio  je ostavku na članstvo u Izvršnom odboru HBS-a, tekst koje su svi 
članovi našeg UO dobili. Podsjeća kako je članstvo u IO HBS prihvatio, mada u prvim razgovorima nije 
bio u prvom planu. Smatra da IO HBS dobro radi, pokrenute su neke značajne inicijative i promjene i sa 
svima ima dobru suradnju. Međutim, zbog zauzetosti obavezama na poslu, ovo mu postaje preveliki teret. 
Kako se u travnju mjesecu planira redovna sjednica Skupštine HBS-a, predlaže da ga Skupština HBS-a 
razriješi dužnosti člana IO HBS-a. 

Obzirom na veličinu i značaj našeg županijskog saveza, misli da mi trebamo zadržati mjesto u IO i poziva 
članove ako imaju prijedloga. 

Kako prijedloga nije bilo, Samblić predlaže Marina Štefana, dugogodišnjeg boćara i boćarskog djelatnika, 
međunarodnog suca i člana Komisije za RTI u Svjetskoj boćarskoj organizaciji (F.I.B.). Podsjeća da se 
raspitao kod mnogih boćarskih djelatnika i nitko nije imao ništa protiv ovakvog prijedloga, mada također 
stoji da Predsjednik HBS-a ne mora prihvatiti naš prijedlog. G. Štefan prihvatio bi funkciju u IO HBS-a 
ukoliko dobije podršku ovog županijskog saveza, odnosno Upravnog odbora PGŽ. 

U raspravi koja je uslijedila, V. Matetić odmah kaže da podržava prijedlog. Sandro Gulja  u svojoj raspravi 
misli da g. Štefan nije dovoljno aktivan i moguće  nije upoznat sa svim tekućim problemima u savezu. 
Smatra da članovi IO HBS-a trebaju slijediti i podržavati prijedloge iz našeg  UO saveza.  

 

Nakon poduže rasprave, u kojoj sudjeluju svi članovi UO, došlo se do prijedloga da se za člana IO 
HBS-a predloži Slobodana Marelja-Bošnjaka. Ovakav prijedlog nakraju podržan je jednoglasno.  

 

Ad 7. Razno 

 

o Dean Klarić informira ostale članove da je Odluka FEB da se Boćarskom klubu Čavle-ŠB dodijeli 
domaćinstvo Završnice KEP za žene za slijedeće četiri godine. Ovakva odluka došla je nakon 
iscrpnih razgovora sa općinom Čavle, koja je spremna podržati ovaj projekt, a klub dobiva 
zagarantirano mjesto u završnici KEP, što je za razvoj mladih igračica kluba. 
Predlaže da se na slijedećoj sjednici UO imenuje ljude koji bi bili budući Organizacijski odbor 
ovog natjecanja. Vizija kluba i općine je upotpuniti sadržaje oko Boćarskog doma i privući pažnju 
stanovništva, ali i medija i šire javnosti. Klub će aplicirati na nekoliko natječaja namijenjenih 
lokalnom sportu, međunarodnoj sportskoj suradnji i sl.  

 

o D. Blečić informira da postoji mogućnost da Hrvatska u ovoj godini u KEP za muške ima čak četiri 
predstavnika, zahvaljujući pobjedi M. Gennarija u KUPU  C2 2017. Godine. 
 

o V. Matetić pita da li je Božićni turnir 2017 zaključen, da li u pokriveni svi troškovi. Dobio je 
odgovor da su svi računi pokriveni, a zahvaljujući sredstvima pristiglima iz RSS na račun 
Boćarskog saveza PGŽ. Predlaže da već na slijedećoj sjednici bude oformljen 
Organizacijski odbor za Turnir Sv. VID 2018. 

o Podsjeća na inicijativu našeg saveza o ukidanju dvojne registracije i omogućiti da klubovi koji 
imaju dvije ekipe mogu igrače mlađe od 18 godina koristiti u obje ekipe, prema svojim potrebama. 
Prijedlog D. Blečića da radna grupa u sastavu Vjekoslav Matetić, Sandro Gulja i Sanjin 
Linić pripremi program odluka koje bi se prezentirale HBS-u na usvajanje.  
Obzirom da postoji Hrvatska juniorska liga, stvoreni su preduvjeti za promjene ove regulative. 
Postojeći sustav previše opterećuje mlade boćare i postoje razmišljanja da takvi mladi ljudi 
prebrzo budu potrošeni, a treba im ostaviti vremena za školske obaveze i privatni život. 
 

o S. Marelja – Bošnjak prenosi informacije kako se u BK Zrinjevac spremaju određene promjene, 
odnosno bitno smanjenje primanja za igrače. Pitanje je kako će se to odraziti na rezultate kluba. 
 
 

Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 20.00 sati 
 
 
 
Zapisnik vodio : 

Sanjin Linić, tajnik 


