SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 14. Sjednice Upravnog odbora kuglaĉkog saveza Karlovaĉke ţupanije odrţane 05.
listopada 2015. godine u 17.00 sati u prostorijama KSKŢ-e u DOM HV Zrinski u Karlovcu.
Prisutni: Josip Latković, predsjednik
Jasenka Štimac, ĉlan
Zdravko Cegur, ĉlan
Dane Gašparović, ĉlan
Ţeljko Boţiĉević, ĉlan
Ostali Prisutni: Davor Celinšćak, Ivona Škalamera
Odsutni: Darko Pribanić, dopredsjednik i Drago Vuĉić, ĉlan – opravdano
Predsjednik Josip Latković pozdravlja sve prisutne i utvrĊuje da imamo kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka. Napominje da su svi dobili dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice UO KSKŢ-e
Izbor i imenovanje Tajnika KSKŢ-e
Plan Kalendara natjecanja u KSKŢ-e za sezonu 2015./2016. godine
Izvješće predsjednika Sudaĉke komisije (licenciranje i polaganje ispita za suce)
Izvješće o podmirenju obveza ĉlanova (klubova) prema KSKŢ-e i HKS-u
Razno

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13: SJEDNICE UO KSKŢ-e
Predsjednik Josip Latković poziva ĉlanove UO da iznesu eventualne primjedbe i dopune na
dostavljeni zapisnik sa 13. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno
donosi zakljuĉak o usvajanju zapisnika sa 13. Sjednice UO KSKŢ-e koja je odrţana 29.
travnja 2015. godine.
AD-2 IZBOR I IMENOVANJE TAJNIKA KSKŢ-e
Predsjednik Josip Latković podsjeća ĉlanove da nas je dosadašnja tajnica Angelina
Škalamera, na našu ţalost i tugu, ne svojom voljom, nakon kratke i teške bolesti zauvijek
napustila. Još jednom u ime svih kuglaĉa, kuglaĉica i ljubitelja kuglanja, kao i u svoje osobno
ime dragoj Angelini izraţava hvalu i slavu. Sukladno nastaloj situaciji napominje da UO
KSKŢ-e mora izabrati i imenovati novog tajnika da bi Savez normalno mogao djelovati.
Zahvaljuje ĉlanici UO Jasenki Štimac i Ivoni Škalamera na pomoći u poslovima voĊenja
Saveza u danima Angelinine odsutnosti tijekom lijeĉenja. U toj suradnji, razmišljajući o
potrebi izbora novog tajnika, predlaţe na to mjesto Ivonu Škalamera, koja ispunjava sve
uvjete iz ĉlanka 48. Statuta KSKŢ-e od 10. srpnja 2015. godine. Kao dokaz prilaţe ţivotopis i
molbu na mjesto tajnika. Ĉlan UO Ţeljko Boţiĉević postavlja pitanje o raspisivanju natjeĉaja,
a nakon kraće rasprave UO KSKŢ-e jednoglasno donosi Odluku da se Ivona Škalamera
imenuje za tajnicu KSKŢe- na mandat od ĉetiri godine.

Kako je naţalost tajnica Angelina Škalamera preminula trebalo je donijeti Odluku o
imenovanju nove tajnice .Sukladno tome predloţena je Ivona Škalamera za tajnicu KSKŢ,
UO KSKŢ-e donosi jednoglasnu Odluku da ovlaštena osoba za supotpis financijske
dokumentacije u platnom prometu KSKŢ-e uz već ovlaštene osobe predsjednika Josip
Latković, dopredsjednika Darka Pribanić i ĉlana UO Zdravka Cegura bude i tajnica Ivona
Škalamera. I dalje ostaje na snazi Odluka o dvojnom potpisivanju financijske dokumentacije
KSKŢ-e.
AD-3. Plan Kalendara natjecanja u KSKŢ-e za sezonu 2015./2016. godine
Predsjednik Josp Latković poziva predsjednika Natjecateljeske komisije Zdravka Cegura da
podnese Plan kalendara u našem Savezu. Predsjednik Natjecateljske komisije navodi brojna
natjecanja za kuglaĉe i kuglaĉice svih dobnih skupina. Predsjednik Saveza Josip Latković
predlaţe i da se Turnir mladih KSKŢ-e nazove po preminuloj tajnici Angelini Škalamera,
koja se posebno istaknula u treniranju mladih kuglaĉa i kuglaĉica. To, kao i Plan kalendara
natjecanja u KSKŢ-e za sezonu 2015./2016. uz jednu izmjenu da se Turnir mladih umjesto
25.10.2015. godine odrţi 08.11.2015. godine, UO jednoglasno je usvojio.
AD-4. Izvješće predsjednika Sudaĉke komisije (licenciranje i polaganje ispita za suce)
Predsjednik Josip Latković poziva predsjednika Sudaĉke komisije Davora Celinšĉaka da
podnese izvješće. Predsjednik Sudaĉke komisije upoznaje ĉlanove UO da je 11. rujna u
dvorani Doma OS Zrinski odrţano licenciranje sudaca Kuglaĉkog saveza Karlovaĉke
ţupanije. Od 19 prijavljenih kandidata ispitu ih pristupilo 16. Licenciranje su proveli ĉlanovi
ispitne komisije u sastavu Drago Burka, predsjednik, te ĉlanovi Nikola Filipović i Davor
Celinšĉak. Na temelju pokazanog znanja iz pismenog i praktiĉnog dijela dvojica sudaca
rasporeĊeni su na sudaĉke liste A, trojica na sudaĉke liste B, jedan na sudaĉku listu C-1,
ĉetvero na listu C, dok je šestero novih sudaca na listi E i oni su duţni odraditi staţiranje na
dvije, a po potrebi i više utakmica. Sudaĉka ĉlanarina za 2015.godinu iznosi 100 kuna, a
predsjednik Sudaĉke komisije poziva se da riješi problem pojedinih sudaca iz Slunja, koji
polaţu ispite mimo znanja Saveza i sude utakmice u drugim ţupanijskim Savezima (LSŢ),
bez Naloga za suĊenje našeg Saveza i Zahtjeva dotiĉnog Saveza za potrebom sudaca iz našeg
Saveza. Izvješće i prijedlog jednoglasno su prihvaćeni.
AD-5. IZVJEŠĆE O PODMIRENJU OBVEZA ĈLANOVA (KLUBOVA PREMA KSKŢ-e i HKS-u
Predsjednik Josip Latković izvješćuje ĉlanove UO da su svi klubovi za 2015. godinu
podmirili svoje obveze prema KSKŢ-e i HKS-u.
AD-6. RAZNO
Ĉlanovi UO upozoravaju na nepodmirene sudaĉke pristojbe za 2013. i 2014. godinu od strane
HKS-a. Podsjećaju da je preminula tajnica Angelina Škalamera u dogovoru s glavnim
tajnikom HKS-a Borisom Mezakom to rješavala na naĉin da se od iznosa, koji se svake
godine uplaćivao HKS-u za godišnju ĉlanarinu klubova ĉlanova KSKŢ-e, oduzimao dio koji
je trebao biti plaćen za sudaĉke pristojbe za suĊenje drţavnih prvenstava na podruĉju KSKŢe. To nije provedeno u dva sluĉaja iz nepoznatog razloga. Stoga se poziva predsjednik
Sudaĉke komisije KSKŢ-e da dostavi dokumentaciju o nepodmirenim obvezama kako bi se
moglo reagirati prema HKS-u.
Predsjednik Saveza Josip Latković navodi da radno vrijeme Saveza zasad ostaje isto,
ponedjeljkom od 17 do 19 sati i srijedom od 9 do 13 sati, a po potrebi će se promijeniti, o
ĉemu će klubovi na vrijeme biti obaviješteni.
Sjednica završava u 18.30 sati.
Zapisničar:
Ivona Škalamera v.r.

Predsjednik KSKŽ
Josip Latković v.r.

