SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 2. Sjednice redovne godišnje skupštine Kuglačkog saveza Karlovačke županije za mandat
2016./2020. održane 1. srpnja 2018. godine u 10 sati u prostoru kuglane „Šanac“ u Slunju.
PRISUTNI PREDSTAVNICI: Mijo Tomašić KK „DUBOVAC“, Jasenka Štimac KK
„KARLOVAC“, Ivan Obajdin KK „KORANA“, Josip Latković KK „MANTINELA“, Ivica
Profozić KK „MOSTANJE 1949“, Darko Pribanić ŽKK „OGULIN“, Branko Bajt KK
„POLICAJAC“, Zvonko Salopek KK „POŠTAR“ i Dane Gašparović KK „RAKOVICA“.
ODSUTNI PREDSTAVNICI: KK „EUPHORIA“, KK „KLEK“, KK KUPA, MKK
„KARLOVAC“, KK „OBRTNIK“, KK „STARA HIŽA“, KK ŽELJEZNIČAR, KK
„ŽELJEZNIČAR BRANITELJ“ i ŽKK KUPA.
OSTALI PRISUTNI: Darko Pribanić, dopredsjednik ZŠKŽ-e, Damir Vuković, predsjednik
Kuglačkog kluba Korana Slunj, Jovo Smoljanović, dobitnice priznanja za 30+ aktivnog
djelovanja u kuglačkom sportu Ana Karas i Anđelka Kurelac iz ŽKK Ogulin, mlade kuglačice
osvajačice medalja na državnim natjecanjima Ana Latković i Magdalena Stipetić, te tajnica
KSKŽ Ivona Škalamera.
Predsjednik KK Korane, Damir Vuković u ime kluba pozdravio je sve okupljene i zaželio im
uspješno održavanje sjednice i ugodan boravak.
Predsjednik KSKŽ-e Josip Latković pozdravlja sve nazočne, posebno mlade kuglačice i goste,
te zahvaljuje što su se odazvali u ovolikom broju. Otvara sjednicu Redovne skupštine KSKŽ-e
2018. godine u mandatu 2016./2020. i predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine i izbor:
a) Verifikacijske komisije
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika
2. Verifikacija novih članova i članova s Punomoći Skupštine KSKŽ-e
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Redovne skupštine KSKŽ-e održane 25. kolovoza 2017.
5. Izvješća o radu:
a) Upravnog odbora KSKŽ-e
b) Natjecateljske komisije
c) Sudačke komisije
6. Financijsko izvješće (završni račun) KSKŽ-e za 2017. godinu

7. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Rasprava po podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje
9. Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
10. Reorganizacija liga HKRZ sezona 2019./2020.
11. Dodjela priznanja
12. Razno (pitanja, prijedlozi, informacije)
Ovakav dnevni red jednoglasno je usvojen.
AD-1. IZBOR
a) Verifikacijske komisije: predsjednica Jasenka Štimac, članovi Mijo Tomašić i Ivan
Obajdin
b) Zapisničara: Ivona Škalamera
c) Ovjerovitelja zapisnika: Jasenka Štimac i Dane Gašparović
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
AD-2. VERIFIKACIJA NOVIH ČLANOVA I ČLANOVA S PUNOMOĆI SKUPŠTINE
KSKŽ-e
Predsjednik KSKŽ-e Josip Latković napominje da je verificiran jedan član Zvonko Salopek iz
Kuglačkog kluba Poštar, s obzirom da klub dosad nije imao verificiranog člana Skupštine.
To je jednoglasno prihvaćeno.
AD-3. IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Predsjednica Verifikacijske komisije Jasenka Štimac obavještava da je od verificiranih 17
članova Skupštine s pravom glasa prisutno njih devet tako da Skupština može donositi
pravovaljane Odluke i Zaključke. Predsjednik Josip Latković dodaje da ogulinska Euphoria još
nije verificirala svog člana. U Savezu imamo 18 klubova (članova) Skupštine.
AD-4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE KSKŽ-e
ODRŽANE 25.KOLOVOZA 2017.
Predsjednik Josip Latković pozvao je članove Skupštine da iznesu eventualne primjedbe ili
dopune na dostavljeni im zapisnik sa 1.sjednice Redovne skupštine KSKŽ-e koja je održana
25. kolovoza 2017. godine. Kako nije bilo primjedbi i dopuna Zapisnik je jednoglasno usvojen.
AD-5. IZVJEŠĆA I NJIHOVO USVAJANJE
a) Upravnog odbora KSKŽ-e
Budući je izvješće u pisanom obliku dostavljeno uz poziv za sjednicu predsjednik KSKŽ-e
Josip Latković sažeo je najvažnije u proteklom razdoblju. Prije svega ukazuje da je
štamparskom greškom klubovima u pisanom obliku dostavljeno da se Izvještaj odnosi na rad
UO KSKŽ-e od 25. kolovoza 2018., umjesto od 25. kolovoza 2017. do 1. srpnja 2018.
Napominje da je Upravni odbor održao pet sjednica, a o radu je zainteresirana kuglačka javnost
detaljno informirana dostavom Zapisnika klubovima i objavom na web stranici Saveza.
Komisije i Zbor sudaca standardno su dobro odradili svoj posao, a predsjednik KSKŽ posebno
je apelirao na trenere i vodstvo klubova da daju svoj maksimum, osobito kod mlađih kategorija.

Financijsko poslovanje iako skromno je stabilno. Dodaje da su u proteklom razdoblju u
natjecateljskom dijelu kuglači i kuglačice Saveza postizali hvale vrijedne rezultate, što ne znači
da mogu biti bolji i sjajniji. Organizirana su i održana četiri turnira za mlade kategorije od 9 do
14 godina na kojima je sudjelovalo u prosjeku 35 mladih, a svoja prva natjecateljska iskustva
na tim su turnirima stekli i neki od igrača i igračica koji danas brane boje hrvatske
reprezentacije. Ovom prilikom zahvalio je na suradnji, donaciji termina i suorganizaciji
vlasnicima kuglana Damiru Pavlakoviću, Željku Požegi, Darku Pribaniću, nad naredniku
Marku Poloviću, kao i trenerima- voditeljima mladih kuglača Branki Neralić, Ivici Bertoviću,
Željku Mariniću, Jasenki Štimac, Damiru Pavlakoviću, Ivanu Obajdinu, Jovi Smoljanoviću i
Zdravku Ceguru,, kao i svim sucima koji su provodili ta natjecanja bez naknade i svim ostalima
koji su dali doprinos u organizaciji i provođenju turnira mladih. Čestitao je i ekipama KK Stara
Hiža iz Duge Rese i KK Policajac iz Ogulina na plasmanu u 2. HKL Zapad i ekipi KK Karlovac
na osvojenom 1. mjestu u 2. HKL Zapad- žene. Nažalost, nisu kroz kvalifikacije uspjele izboriti
plasman u 1. HKL. Rad Saveza obavljao se bez većih zamjerki, svi poslovi klubova prema
HKS-u i ZŠKŽ-u obavljeni su na vrijeme i uredno, ali ima mjesta za napredak. Posebno je
napomenuo da bi volio da više surađujemo i da zajedničkim snagama rješavamo probleme.
Izvješće je jednoglasno usvojeno
b) Natjecateljske komisije
Izvješće su klubovi dobili u pisanom obliku. No, predsjednica Natjecateljske komisije Ivona
Škalamera podsjetila je da je i protekla sezona bila dosta uspješna za klubove Kuglačkog saveza
Karlovačke županije. KK Klek osigurao je ostanak u 1. B ligi. Igračice KK Karlovac osvojile
su 1. mjesto u 2. HKLZ Tako su KK Željezničar Karlovac i KK Klek Ogulin osigurali ostanak
u jedinstvenoj 1.B HKL Jug ligi, dok su KK Rakovica i KK Korana Slunj stekli status
drugoligaša. Što se tiče natjecanja posebno veseli uspjeh naših mladih kuglača, iako su zapaženi
rezultati ostvareni u svim dobnim kategorijama. Tako je Magdalena Stipetić iz ŽKK Ogulin
osvojila zlatnu medalju na pojedinačnom prvenstvu RH za pomladak u kategoriji U10. Ana
Latković iz KK Karlovac bila je druga u kategoriji kuglačica do devet godina. Na istom
natjecanju Gabrijel Banjavčić iz KK Karlovac bio je četvrti u kategoriji U10, dok je Jakov
Stipić iz KK Željezničar bio 12 u kategoriji do dvanaest godina. Iako sada nastupaju u
dresovima klubova drugih županija treba posebno istaknuti uspjeh mladih kuglača i kuglačica
iz Karlovačke županije, koji su se okitili medaljama na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. To
su Luka Požega, Venesa Bogdanović, Anamarija Grdić, Ivana Neralić i Valentina Pavlaković.
Predsjednica Natjecateljske komisije zahvalila je i svima koji na bilo koji način sudjeluju u
održavanju i organizaciji turnira mladih „Angelina Škalamera“. U Slunju, Ogulinu, Ozlju i
Karlovcu sudjelovalo je oko 200 kuglača i kuglačica od 9 do 14 godina. Ivan Obajdin Ukazao
je da je na pojedinačnim i prvenstvima parova Županije sve manje natjecatelja, pa predlaže da
se smanjivanjem kotizacije to pokuša promijeniti, dok je Zvonka Salopeka zanimalo tko
određuje termine održavanja natjecanja. Predsjednik Saveza Josip Latković podsjetio je da se
Kalendar natjecanja KSKŽ radi u skladu s onim HKS-a i Regije Zapad. Što se tiče prijave igrača
na natjecanja to ovisi o njima samima, ali i financijama i koliko imaju šanse za ostvarivanje
željenog cilja. Darko Pribanić čestitao je svima na ostvarenom uspjehu i naglasio da u prvoj
ligi trenutačno igra 12 igračica iz Ogulina. Posebno je istaknuo igračicu ŽKK Ogulin Anu
Karas, koja je u kuglanju preko trideset godina, a u protekloj je sezoni bila županijska prvakinja
pojedinačno i u paru. Predsjednica NK ukazala je i da često brojni kuglači niti ne znaju da se
održavaju županijska natjecanja, pa bi trebala biti bolja suradnja u klubovima, odnosno osoba
zadužena za informiranje u klubu o tome bi trebala obavještavati i igrače.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.

c) Sudačke komisije
Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera Ivona Škalamera napomenula je da u
radu sudaca nema većih poteškoća. Svake godine redovito se održavaju licenciranja sudaca,
kao i polaganja za nove suce, čime je znatno pomlađena sudačka organizacija. Međutim, unatoč
tome problem je nedostatak sudačkog kadra, posebno u Slunju u kojem je veliki broj sudaca
ujedno i član kluba, pa sukladno propozicijama ne mogu suditi svome klubu. Među najvažnijim
planovima je zainteresirati mlade i nove kuglače da polože za suce. Tako će se ove godine za
Karlovačku i Ličko-senjsku županiju licenciranje održati 1. rujna u Otočcu. Ivan Obajdin
ukazao je na problem nedostatka sudaca u Slunju i pitao može li se promijeniti granica da i oni
stariji od pedeset godina mogu po prvi puta polagati za suce. Smatra i da su troškovi sudaca
previsoki. Predsjednik Saveza Josip Latković odgovorio je da HKS donosi pravila u skladu sa
međunarodnima, ali može se postaviti upit. Dodaje i da je lani smanjena cijena suđenja u odnosu
na prethodne godine. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

AD-6. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (ZAVRŠNI RAČUN) KSKŽ-e ZA 2017. GODINU
Tajnica KSKŽ-e Ivona Škalamera podsjetila je da je u 2017. dotacija Zajednica športova
Karlovačke županije iznosila 19.000 kuna. Novac se troši za funkcioniranje rada Saveza, kao i
kupnju medalja i pehara za četiri turnira mladih u sezoni. Podsjetila je da knjigovodstvo vodi
tvrtka „Mladost“ i da je poslovanje Saveza lani slučajnim odabirom bilo pregledano i od strane
revizije, te nisu uočene nikakve nepravilnosti. Izvješće su klubovi dobili u pisanom obliku, pa
nije bilo rasprave po ovoj točki, te je jednoglasno usvojeno.

AD-7. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA 2017. GODINU
Nadzorni odbor na čelu s predsjednikom Damirom Dobranićem 11. lipnja 2018. izvršio je
pregled rada i poslovanja Kuglačkog saveza Karlovačke županije i ustvrdio da se rad provodi
u skladu sa Statutom i zakonskim propisima. Izvješće su klubovi dobili u pisanom obliku i
jednoglasno je usvojeno.
AD-8. RASPRAVA PO PODNESENIM IZVEŠĆIMA I NJIHOVO USVAJANJE
Kako su članovi skupštine raspravljali i usvajali svako pojedinačno izvješće, nije bilo dodatnih
pitanja.

AD-9. DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
Predsjednik Josip Latković napomenuo je da dotacija Savezu od strane ZŠKŽ-e u 2018. godini
iznosi 19.000 kuna godišnje. U skladu s time planirani su i prihodi i rashodi. Financijski plan
jednoglasno je usvojen

AD-10. REORGANIZACIJA LIGA HKRZ U SEZONI 2019./2020.
Predsjednik Saveza Josip Latković upoznao je članove Skupštine da je dan ranije, točnije 30.
lipnja u Delnicama održana 2. Sjednica Kuglačke regije Zapad na kojoj su sudjelovali i tajnica
KSKŽ Ivona Škalamera i on osobno, a na kojoj je bilo riječi i o reorganizaciji trećih liga.

Podsjetio je da je temeljem zahtjeva voditelja natjecanja Regije zapad i klubova Kuglačkog
saveza Ličko-senjske županije Natjecateljska komisije po tom pitanja napravila potrebne
aktivnosti i donijela zaključak da se ide u reorganizaciju trećih liga. Obrazloženje prijedloga sa
zahtjevom na očitovanje, kao i zahtjevom za nadopunu, izmjenu, iznošenje prijedloga i slično
dostavljeno je svim članovima NK Regije Zapad, koja ima pet članova i čine je predstavnici
četiri županije plus voditelj Regije. Po tome su se Istarska i Primorsko- goranska županija
izjasnile protiv, a Karlovačka i Ličko- senjska županija, kao i voditelj Regije za reorganizaciju.
Predsjednik Saveza Josip Latković napomenuo je da bi tako karlovačka i Ličko- senjska
županija, koje imaju ukupno 13 klubova imale jedinstvenu treću ligu, dok preostale dvije
županije sa 17 klubova moraju donijeti prijedlog i odluku o tome. Dodaje također da se konačni
prijedlog treba napraviti i da će ga svi klubovi dobiti na očitovanje. Zvonko Salopek kazao je
da je protiv toga, jer se time ne rješava kvaliteta kuglanja, s obzirom da je opet najniži rang
treća liga. Pitao je i zašto Natjecateljska komisija nije pitala klubove o svemu tome. Predsjednik
Josip Latković podsjetio je da su se klubovi sukladno Odluci izjašnjavali u rujnu 2017. i po
tome ih je u Regiji Zapad bilo 25 za, 16 protiv i dvoje suzdržanih. Darko Pribanić zaključio je
da će uvijek biti 30 do 40 posto nezadovoljnih, ali da nešto treba poduzeti.

AD-11. DODJELA PRIZNANJA
Predsjednik Josip Latković čestitao je svim kuglačicama i kuglačicama na ostvarenim
rezultatima. Zahvalio je trenerima-voditeljima škola mladih, kao i svima koji pomažu u
razvoju i napredovanju kuglačkog sporta u Karlovačkoj županiji. Priznanja za postignute
rezultate zaslužile su Magdalena Stipetić iz ŽKK Ogulin za osvojeno 1. mjesto pojedinačno
na 27. državnom prvenstvu RH za 2017./2018. u kategoriji U10, Ana Latković iz KK
Karlovac za osvojeno 2. mjesto u kategoriji U9 i Daria Barać iz KK Korana Slunj za 3. mjesto
u kategoriji U18. Zlatne medalje za 30 i više godina aktivnog djelovanja u kuglačkom sportu
dobile su Ana Karas i Anđelka Kurelac iz ŽKK Ogulin, te Andreja Belčić- Kirinčić iz ŽKK
Kupa.

AD-12. RAZNO (PITANJA, PRIJEDLOZI, INFORMACIJE)
Predsjednik Saveza Karlovačke županije još je jednom zahvalio domaćinima iz KK Korana,
kao i vlasniku kuglane Željku Požegi na pomoći u organizaciji i održavanju ovog događaja.
Nije bilo dodatnih pitanja.
Skupština završila u 11.45 sati.

Zapisničar:
Ivona Škalamera

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Jasenka Štimac
2. Dane Gašparović

