SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa Sjednice redovne godišnje skupštine Kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 25.
kolovoza 2017. godine u 18 sati u prostoru Doma HV Zrinski u Karlovcu, Marina Držića 4.
PRISUTNI PREDSTAVNICI: Mijo Tomašić KK „DUBOVAC“, Jasenka Štimac KK
„KARLOVAC“, Ivan Obajdin KK „KORANA“, Damir Pavlaković KK „KUPA“, Josip
Latković KK „MANTINELA“, Ivica Profozić KK „MOSTANJE 1949“, Darko Pribanić ŽKK
„OGULIN“, Dane Gašparović KK „RAKOVICA“, Željko Vukelić KK „ŽELJEZNIČAR“ i
Jadranka Meglajac ŽKK Kupa
ODSUTNI PREDSTAVNICI: KK „EUPHORIA“, KK „KLEK“, MKK „KARLOVAC“, KK
„OBRTNIK“, KK „POLICAJAC“, KK „POŠTAR“, KK „STARA HIŽA“ i KK
„ŽELJEZNIČAR BRANITELJ“.
OSTALI PRISUTNI: Darko Pribanić, dopredsjednik ZŠKŽ-e i predsjednik Športske zajednice
Grada Ogulina, Jovo Smoljanović, Branka Neralić, mladi kuglači osvajači medalja na državnim
natjecanjima Luka Požega, Venesa Bogdanović, Ana Gerovac, Anamarija Grdić, Ivana Neralić,
Barbara Žilić, Magdalena Stipetić, Tara Stipetić, Petra Stipetić i Tin Štefanac, te tajnica KSKŽ
Ivona Škalamera.
Predsjednik KSKŽ-e Josip Latković pozdravlja sve nazočne, posebno mlade kuglače i
kuglačice i goste. Otvara sjednicu Redovne skupštine KSKŽ-e 2017. godine 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 6. sjednice Izborne skupštine KSKŽ-e održane 03. lipnja 2016.
5. Izvješća i njihovo usvajanje:
a) Upravnog odbora KSKŽ-e
b) Nadzornog odbora KSKŽ-e
c) Natjecateljske komisije
d) Sudačke komisije
6. Financijsko izvješće (završni račun) KSKŽ-e za 2016. godinu
7. Donošenje financijskog plana za 2017. godinu

8. Informacije:
a) Skupština HKS-a u Ozlju održana 24. lipnja 2017. godine
b) Sastanak predstavnika županijskih kuglačkih Saveza HKR Zapad održanog 06. srpnja
2017. godine
c) Reorganizacija trećih liga (3. HKL Zapad) Hrvatske kuglačke regije Zapad
9. Dodjela priznanja
10. Razno (pitanja, prijedlozi, informacije)
Ovakav dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD-1. OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR
a) Predsjednik KSKŽ Josip Latković za Verifikacijsku komisiju predlaže: Jasenka Štimac,
predsjednica i članovi Ivica Profozić i Jadranka Meglajac
b) Za zapisničara predlaže: Ivona Škalamera
c) Za dva ovjerovitelja predlaže: 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 podsjeća da je u 2016. godini po sili zakona ugašen KK
„Duga Resa“. Kako članovi, odnosno igrači tog kluba nisu krivi za nastalu situaciju, a željni su
se i dalje baviti se kuglanjem osnovali su novi kuglački klub „Dubovac“ sada sa sjedištem u
Karlovcu. Novi klub je uredno obavio sve potrebne radnje po zakonu u udrugama. Na Zahtjev
je primljen u članstvo KSKŽ-e na sjednici UO KSKŽ-e. Klub i igrači registrirani su u HKS-u i
prijavljeni za 3. HKLZ KA- GK gdje će se natjecati u sezoni 2017./2018. Stoga je predložena
verifikacija Mije Tomašića, delegata KK „Dubovac“ za člana Skupštine, kao i delegata s
Punomoći (zamjene) za pravo glasa na ovoj Skupštini što je jednoglasno usvojeno.

AD-3. IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Predsjednica Verifikacijske komisije Jasenka Štimac obavještava da je od verificiranih 18
članova Skupštine s pravom glasa prisutno njih deset tako da Skupština može donositi
pravovaljane Odluke i Zaključke.
AD-4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SJEDNICE 6. IZBORNE SKUPŠTINE KSKŽ-e KOJA
JE ODRŽANA 03.06. 2016. GODINE U KARLOVCU
Predsjednik Josip Latković pozvao je članove Skupštine da iznesu eventualne primjedbe ili
dopune na dostavljeni im zapisnik sa sjednice 6. Izborne skupštine KSKŽ-e koja je održana 03.
lipnja 2016. 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. To se odnosi na hvale vrijedne
rezultate kuglača i kuglačica, posebno što iz našeg Saveza imamo nekoliko mladih članova
reprezentacije RH, Venesa Bogdanović, Anamarija Grdić i Ivana Neralić iz ŽKK Ogulin i Luka
Požega iz KK Željezničar, osvajača svjetskih odličja. Održano je četiri turnira za mlade
kategorije od U9 do U14 kuglača i kuglačica na kojima je sudjelovalo u prosjeku po 35 mladih,
a na tim turnirima svoja natjecateljska iskustva stekli su i neki od navedenih igrača i igračica.
Ovom prilikom zahvalio je na suradnji, donaciji termina i suorganizaciji vlasnicima kuglana
Damiru Pavlakoviću, Željku Požegi, Darku Pribaniću, nadnaredniku Marku Poloviću, kao i
trenerima- voditeljima mladih kuglača Ruži Neralić, Ivici Bertoviću, Željku Mariniću, Jasenki
Štimac, Damiru Pavlakoviću, Ivanu Obajdinu, Jovi Smoljanoviću i Zdravku Ceguru,, kao i
svim ostalima koji su dali doprinos u organizaciji i provođenju turnira mladih. Zahvalio je i
gospodinu Vladi Idžanu, članu UO KSKŽ-e i KK Obrtnik na donaciji 30 pehara za mlade igrače
i igračice, koji su podijeljeni na završnom turniru. Čestitao je i ekipama KK Rakovica i KK
Korana iz Slunja na plasmanu u 2. HKL Zapad. Izvješće je jednoglasno usvojeno
b) Nadzornog odbora KSKŽ-e
Izvješće Nadzornog odbora KSKŽ-e dostavljeno je također uz poziv za sjednicu. Nije bilo
rasprave i izvješće je jednoglasno usvojeno.
c) Natjecateljske komisije
Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera podsjetila je da je protekla sezona bila
dosta uspješna za klubove Kuglačkog saveza Karlovačke županije. 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 na svjetskoj smotri u njemačkom Dettenheimu. Igračice ŽKK
Ogulin Venesa Bogdanović, Anamarija Grdić i Ivana Neralić bio su dio juniorske zlatne ekipe.
Luka Požega kao igrač KK Željezničar svjetski je prvak u tandemu, a okitio se i ekipnom
broncu. Sa 593 srušenih čunjeva ujedno je i prvak pojedinačnog prvenstva Regije Zapad za
juniore, dok je Matija Cindrić iz KK Klek bio drugi. Ogulinke su također bile vrlo uspješne na
županijskim i državnim natjecanjima. Detaljan pregled svih liga, kao i održanih županijskih i
državnih natjecanja, te njihovi rezultati pismeno su dostavljeni uz poziv za sjednicu. Izvješće
je jednoglasno usvojeno.
d) Sudačke komisije
Član Dane Gašparović pročitao je Izvješće predsjednika Zbora KSKŽ Davora Celinšćaka.
Istaknuo je da je riješen dugogodišnji spor sa sucima iz Ogulina tako da oni rade i djeluju
samostalno pod ingerencijom KSKŽ. Jedan od većih problema u radu sudaca je što prirodnim
odljevom, a sukladno Propozicijama od iduće sezone KSKŽ ostaje bez tri dugogodišnja i
kvalitetna suca, a za novog su položila samo dva. U Karlovcu je problem i dalje mali broj sudaca
koji znaju raditi na računalu, a ostali nisu zainteresirani za učenje i vođenje utakmice na
računalu, a od ove sezone utakmice će se morati voditi na novim aplikacijama HKS-a. Jedan
od većih problema s čime je upoznat i HKS i sudačka organizacija je Slunj. Tamo su četiri suca
koji ne mogu suditi sami svojim klubovima, a problem dolaska sudaca iz Karlovca su visoki
troškovi putovanja. Od nove sezone imat će i drugu ekipu KK Slunj II. Izvješće je jednoglasno
usvojeno.

AD-6. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (ZAVRŠNI RAČUN) KSKŽ-e ZA 2016. GODINU
Tajnica KSKŽ-e Ivona Škalamera podsjetila je da je u 2016. prenesen prihod iz 2015. u iznosu
od 16.470 kuna, a riječ je o novcima, koje su uplaćivali klubovi za voditelje liga. Tako je u 3.
HKL Ogulin- Lika 11 klubova plaćalo po 1100 kuna, a u 3. HKLZ Ka- G. Kotar 13 klubova po
1200 kuna. Promet se odvijao preko računa Kuglačkog saveza Karlovačke županije, a novac je
utrošen za naknade za voditelje liga, pehare, odnosno medalje i završnu večeru. Dotacija
Zajednice športova Karlovačke županije iznosila je 21.000 kuna. Nije bilo rasprave po ovoj
točki i izvješće je jednoglasno usvojeno.

AD-7. DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
Predsjednik Josip Latković napomenuo je da je dotacija Savezu od strane ZŠKŽ-e u 2017.
godini smanjena na 19.000 kuna godišnje. U skladu s time planirani su i prihodi i rashodi. Član
Skupštine Damir Pavlaković rekao je da je po njemu ovo rebalans i da plan treba donositi na
početku godine, zbog čega bi bile potrebne dvije skupštine godišnje. Predsjednik Saveza
odgovara da po Statutu treba biti jedna redovna godišnja skupština na kojoj se i donosi plan za
tekuću godinu. Financijski plan usvojen je s devet glasova za i jednim protiv.

AD-8. INFORMACIJE
a) Skupština HKS-a u Ozlju održana 24. lipnja 2017. godine
Predsjednik Josip Latković podsjeća da je na Skupštini HKS-a u Ozlju izmijenjen početak
primjene odluke od sezone 2018./2019. po kojoj lige mogu imati najviše 14 klubova umjesto
dosadašnjih 13. To je učinjeno po naputku HOO-a zbog žalbe Liburnije iz Zadra. Znači, u
sustavu natjecanja u ligama može biti 14 klubova, ali odluka se primjenjuje tek od 2018./2019.
b) Sastanak predstavnika županijskih kuglačkih Saveza HKR Zapad održanog 6. srpnja 2017.
godine u Rijeci
Predsjednik Josip Latković napominje da je klubovima upućen dopis da se izjasne jesu li za
to da se od iduće sezone 2018./2019. reorganizira, odnosno formira jedinstvena 3. HKL u
Regiji Zapad.
c) Reorganizacija trećih liga (3. HKL Zapad) Hrvatske kuglačke regije Zapad
Predsjednik Josip Latković izvještava da bi po toj reorganizaciji jedinstvena 3. HKLZ imala
deset klubova. Preostalih trenutno 18 klubova podijelilo bi se po županijskim regionalnom
ustrojstvu ili eventualnim željama i zahtjevima klubova iz Gorskog kotara zbog smanjenja
troškova, na dvije 4. HKLZ, i to na ligu Sjever (KŽ i LSŽ) i Jug (PGŽ i IŽ), ovisno o broju
klubova u ligi igrat će se po sustavu natjecanja HKS-a.
d) Sudačka problematika (licenciranje, edukacija predstavnika ekipa, naknade sudaca…)
Jedna od najvećih promjena je što će nakon utakmice sada rezultate voditelju lige slati glavni
sudac, a ne više predstavnici klubova. Kako je o ovoj problematici bilo riječi i kod usvajanja
sudačkog izvješća, nije bilo rasprave.

AD-9. DODJELA PRIZNANJA
Predsjednik Josip Latković napomenuo je da i u teškim uvjetima klubovi u Karlovačkoj
županiji uz organiziran i predan rad s mladima postižu hvale vrijedne rezultate. Zahvalio je
trenerima-voditeljima škola mladih i izrazio zadovoljstvo što su i ove godine u redovima
reprezentacije i igrači i igračice našeg Saveza. To su Venesa Bogdanović, Anamarija Grdić i
Ivana Neralić iz ŽKK Ogulin, koje su dale svoj doprinos u osvajanju 1. mjesta na SP 2017. u
kategoriji mlađih juniorki U18. Luka Požega, tada član KK Željezničar, kao kapetan
reprezentacije RH dao je svoj doprinos u osvajanju brončane medalje ekipno, a svjetski je prvak
u tandemu. Čestitao im je i obećao da će se zajedno s članovima UO truditi i raditi na tome da
našim mladima osiguramo uvjete za natjecanja na razini Županije i šire. Osim spomenutih, za
postignute rezultate u kategoriji od U9 do U18 na državnom prvenstvu nagrađeni su još
Magdalena Stipetić, Tara Stipetić, Saša Kosanović, Patricija Gočen, Iva Ivanac, Barbara Žilić
i Ana Gerovac. Zahvalnica za doprinos u donaciji financijskih sredstava za pehare i pomoći u
organizaciji turnira mladih KSKŽ-e u sezoni 2016./2017.dodijeljena je Vladi Idžanu iz KK
Obrtnik Ogulin. Zlatne medalje za 50 + godina aktivnog djelovanja u kuglačkom sportu dobili
su Josip Latković KK Mantinela, Ivica Golubić i Ivica Profozić iz KK Mostanje 1949.

AD-10. RAZNO (PITANJA, PRIJEDLOZI, INFORMACIJE)
Damir Pavlaković upozorio je da je po Statutu kod sazivanja pozivnica za Skupštinu trebala biti
objavljena na internetskoj stranici 15 dana prije održavanja.
Na kraju Skupštine predsjednik Josip Latković posebno je zahvalio nadnaredniku Marku
Poloviću, voditelju Doma HV „Zrinski“ i osoblju domu na velikoj pomoći u organizaciji ovog
događaja.

Zapisničar:
Ivona Škalamera

Ovjerovitelji Zapisnika:
1. Jasenka Štimac

2. Dane Gašparović

