
   

          
 
   REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
           Županijska skupština 
        Odbor za javna priznanja 

 
Klasa: 061-01/14-01/01 
Urbroj: 2181/1-01-14-10 
Split, 11 .  ožujka 2014. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK 
       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
       gosp. Petroslav Sapunar, prof.  
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije  
                      Kuglačkom  klubu „Marjan“ iz Splita 
           
  Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik 
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), dostavljam Vam Prijedlog odluke o dodjeli 
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kuglačkom klubu „Marjan“ iz Splita.   
 
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 5. i 9. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Splitsko- 
                                   dalmatinske županije“,  broj 8/95, 10/96, 7/04 i 19/09), 
 
NOSITELJ IZRADE:  Tajništvo Županije, 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja, 
 
DONOSITELJ: Županijska skupština, 
 
IZVJESTITELJ:  Vice Oršulić, predsjednik Odbora za javna priznanja. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK ODBORA 
 
 
                  Vice Oršulić 
 
 
 



 Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) i članka 
5. i 9. Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 8/95, 10/96, 7/04 i 19/09), 
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___ sjednici, održanoj 
___________ 2014., donijela je  
 
 
 

O  D  L  U   K  U 
o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije 

Kuglačkom klubu „Marjan“ iz Splita 
 

I. 
 

 Kuglačkom klubu „Marjan“ iz Splita dodjeljuje se Nagrada Splitsko-
dalmatinske županije za 80 godina djelovanja i postignute rezultate u športu. 
 

II. 
 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske 
županije”. 
 
KLASA:  
URBROJ: 
U Splitu,   
 
 
                            PREDSJEDNIK  
                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
             Petroslav Sapunar, prof. 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 
 
Kuglački klub „Marjan“ osnovan je davne 1934. godine i ove godine slavi 80 
godina uspješnog djelovanja. 
 
Klub je najstariji „živući“ kuglački klub u Splitu i Hrvatskoj. 
 
Poslije II. Svjetskog rata Kuglački klub „Marjan“ s još nekim klubovima iz 
drugih športova pripaja se fiskulturnom društvu „Hajduk“ u okviru kojeg 
djeluje kao sekcija do 1949. godine. 
 
Reformom športa na nivou bivše države 2. svibnja 1949. Kuglački klub 
„Marjan“ stječe pravnu osobnost i osamostaljuje se. 
 
Klub je osvojio preko 30 puta prvenstvo Splita, Dalmacije, Regije Jug i 
Hrvatske. 
 
Najveći uspjeh ostvario je 1986. kada je kao vice prvak bivše države stekao 
pravo sudjelovanja u europskom službenom natjecanju pod nazivom „Dunav 
kup“. 
 
U svom prvom službenom nastupu u  Europi KK.“Marjan“ u Beču osvaja I. 
mjesto. 
 
Nastankom države Hrvatske klub se u četiri navrata natjecao u I. Hrvatskoj 
kuglačkoj ligi. 
 
Klub je tijekom 80 godina djelovanja u raznim službenim natjecanjima osvojio 
preko 110 pehara i plaketa od čega preko 45 za osvojena I. mjesta.  
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