SKRADENI ZAPISNIK
Sa 16. Sjednice Upravnog odbora Kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 18. travnja u
18.00 sati u prostorijama KSKŽ-e u Domu HV Zrinski u Karlovcu.
Prisutni: Josip Latkovid, predsjednik
Darko Pribanid, dopredsjednik
Jasenka Štimac, član
Zdravko Cegur, član
Dane Gašparovid, član
Željko Božičevid, član
Drago Vučid, član
Ostali prisutni: Ivona Škalamera, tajnica KSKŽ-e
Predsjednik Josip Latkovid pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da imamo kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka. Napominje da su svi dobili dnevni red koji je jednoglasno prihvaden.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice UO KSKŢ-e.
2. Kratko izvješće predsjednika Natjecateljske komisije KSKŢ-e
a) Završene aktivnosti KSKŢ-e u sezoni 2015./16.
b) Buduće aktivnosti KSKŢ-e u sezoni 2015./16.
3. Kratka izvješća Voditelja 3.HKLZ KA-G. KOT i Voditelja 3.HKLZ OG-LIKA o
završenom natjecanju u sezoni 2015./2016.
4. Izvješće tajnice KSKŢ-e o plaćanju članarine klubova članova prema KSKŢ-e.
5. Informacija o novostima iz HKS-a.
6. Donošenje odluke o sazivanju 6. sjednice redovne Izborne skupštine KSKŢ-e, za mandat
2016. -2020. godine
7. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika KSKŢ-e za mandat 2016. - 2020.
godine
8. Donošenje odluke o dodjeli Priznanja i Zahvalnica zasluţnim pojedincima i/ili udrugama za
prošlo mandatno razdoblje
9. Pitanja, prijedlozi i informacije

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE UO KSKŽ-e
Predsjednik Josip Latkovid poziva članove UO da iznesu eventualne primjedbe i dopune na
dostavljeni zapisnik sa 15. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno donosi
zaključak o usvajanju zapisnika sa 15. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 21. prosinca 2015.
godine.
AD-2. IZVJEŠDE PREDSJEDNIKA NATJECATELJSKE KOMISIJE KSKŽ-e
a) o završenim aktivnostima Saveza u sezoni 2015./16.

b) o bududim aktivnostima koja nas očekuju u nastavku sezone 2015./16.
Predsjednik Saveza Josip Latkovid poziva predsjednika Natjecateljske komisije Zdravka
Cegura da podnese izvješde. Gospodin Cegur navodi da su u organizaciji KSKŽ održana dva
turnira mladih Angelina Škalamera, u Karlovcu i Ogulinu. Sada slijede još turniri u Delnicama
7. svibnja i Ozlju 14. svibnja. Na svakom turniru sudjeluje četrdesetak mladih kuglača i
kuglačica.
Predsjednik natjecateljske komisije navodi također da je ova sezona lošija od prethodne za
klubove našeg Saveza. Lani je bilo četiri prvaka, a ove godine dva. Ostalo je još KUP
natjecanje, a u četvrtfinale su se plasirale igračice KK Karlovac. Izvješde je jednoglasno
prihvadeno.
AD-3. INFORMACIJA VODITELJA 3. HKLZ KA-G.KOT I VODITELJA 3. HKLZ OGULIN-LIKA
Voditelj 3. HKLZ Karlovac- Gorski Kotar Zdravko Cegur napominje da je KK Mostanje
1949 sa 23 pobjede i jednim porazom prvak lige, čime je osigurao i plasman u 2. HKLZ.
Drugo mjesto i plasman u 2. HKLZ pripalo je KK Kupa iz Ozlja, a treće KK Korana iz
Slunja. Dodaje da je od početka sezone bilo jasno da će Mostanje 1949 biti prvak, dok se kod
igrača vodila borba izmeĎu Davora Celinšćaka iz KK Mostanje 1949 i Miroslav Šegine iz KK
Kupa Ozalj. Na kraju je s prosjekom 564, 61 najbolji igrač lige D. Celinšćak, dok je drugi M.
Šegina s prosjekom 563,85. Treći je ĐorĎe Čupurdija iz KK Ozalj. Dodaje takoĎer da je u
prvom kolu na utakmici KK Duga Resa- KK Mladost došlo do kršenja Propozicija čl. 12 i
Sportskog pravilnika čl. 5.4. (liječnički pregled). Igrači gostujuće ekipe nisu imali valjani
liječnički pregled, ne stariji od šest mjeseci, pa sudac nije dozvolio igranje. Utakmica je
registrirana 24:0 u setovima, 8:0 u poenima i 2:0 u bodovima za KK Duga Resa. U 18. kolu
nakon odigrane utakmice u Ozlju izmeĎu KK Kupe i KK Korane ekipa KK Korana najavila je
ţalbu na suĎenje glavnog suca i traţila ponavljanje utakmice. Uvidom u dobivena izvješća
glavnog suca i pismene ţalbe KK Korana kao voditelj lige donio je odluku da nema osnove za
ponavljanje utakmice. Smatra da sudac nije bio na razini utakmice koju je sudio, ali da nije u
tolikoj mjeri utjecao na rezultat da bi se utakmica ponavljala. Budući da nije predviĎena
mandatna kazna za navedene pogreške suca, kazniti ga moţe Zbor sudaca Karlovačke
ţupanije, kojem je uputio dopis o konkretnom slučaju. Na istoj utakmici glavni je sudac
dodijelio i dva crvena kartona igračima KK Korana Josipu Obajdinu i Milanu Obajdinu.
Temeljem Propozicija 3. HKL Ka/G. Kotar članak 51. zbog dobivenih crvenih kartona
izrekao je stegovnu mjeru zabrane nastupa u 19. kolu igraču KK Korana Slunj Milanu
Obajdinu i zabranu nastupa u 19. i 20. kolu Josipu Obajdinu. Osim toga, tim je igračima u 19.
i 20. kolu bilo zabranjeno obavljanje i drugih uloga, sekundant, trener, predstavnik kluba.
Voditelj 3. HKLZ Ogulin-Lika Nikola Filipovid zbog poslovnih obveza nije bio na sjednici, ali je
dostavio izvješde. Navodi da je sezona 2015./2016. protekla bez problema i u dobroj suradnji
klubova s Voditeljem lige. Prvo mjesto i plasman u 2. HKLZ pripalo je KK Obrtniku iz Ogulina,

2. mjesto i plasman u 2. HKLZ pripalo je KK Gacka iz Otočca, a trede mjesto KK Policajcu iz
Ogulina. Najbolji igrač lige je Marinko Magdid iz KK Obrtnik, 2. mjesto pripalo je Vladi Alaru iz
KK Visočice i 3. mjesto je pripalo Zvonku Salopeku iz KK Poštara. Rezultati su Voditelju lige
dostavljani na vrijeme te su izvješda kola i poredak za najboljeg igrača 3. HKLZ OG-Lika
objavljena u najkradem roku nakon završetka utakmice. Rezultati lige su objavljivani na
stranicama Zbora kuglačkih sudaca Ogulina, Kuglačkog saveza Karlovačke županije i
stranicama KK Željezničar Karlovac. Navodi da je došlo do nužnog kršenja propozicija 3. HKLZ
OG-Lika u posljednjem kolu 02./03.04.2016. zbog lošeg planiranja kalendara natjecanja za
sezonu 2015./2016. Pojedinačno prvenstvo RH za pomladak je dodijeljeno kuglani Klek te se
utakmice 3. HKLZ OG-Lika zbog nižeg stupnja natjecanja i prioriteta IV. stupnja nisu mogle
igrati u ved određenim terminima. Utakmice su igrane unaprijed i 07.02.2016. zbog
prvenstva RH U-18 za mlađe juniorke.
Osim toga, i kvaliteta sudaca je u nekoliko slučajeva došla do izražaja, što se osobito odnosi
na pojedine suce u Gospidu i Ogulinu. U prosincu se dogodio i prvi slučaj suspenzije sudaca
zbog nepoznavanja pravila i kršenja propozicija. U nekoliko navrata pregledom pojedinačnih
zapisnika utvrđeno je da zapisnik koji je iz Gospida poslan elektronskim putem ne odgovara
stvarnom zbroju čunjeva, ali zbroj nije utjecao na zbroj setova, poena i krajnji ishod
utakmice.
Darko Pribanid, dopredsjednik Saveza pohvalio je obojicu voditelja, posebno što su se
rezultati objavljivali odmah po završenim utakmicama, što ranije nije bio slučaj.
Pohvale je uputio i predsjednik Saveza i izrazio žaljenje što ubudude vođenje svih liga
preuzima HKS. Izvješda su jednoglasno prihvadena.
AD-4. Informacija o pladanju članarine klubova prema KSKŽ-e
Predsjednik Saveza Josip Latkovid poziva tajnicu Ivonu Škalamera da podnese izvješde.
Podsjeda da je sukladno odluci UO sa 15. sjednice održane 21. prosinca 2015. članarina za
prvu i drugu ligu iznosila 500, tredu 400, a četvrtu i petu ligu 300 kuna. Do 15. ožujka bio je
rok za pladanje članarine i vedina je do tada podmirila svoje obveze, a neki poslije tog
datuma. Izvješde je jednoglasno prihvadeno.
AD-5. INFORMACIJE O NOVOSTIMA IZ HKS-a
Predsjednik KSKŽ Josip Latkovid podsjeda nazočne da je Pravilnikom o registraciji izmijenjen
datum prijelaznog roka, koji je dosad bio od 20. do 30. lipnja. Ove de godine biti od 10. do 20.
srpnja, s time da de se ubudude svake godine određivati kada je prijelazni rok. Po novom
sistemu 30. lipnja ukidaju se i svi voditelji liga i od 1. srpnja sve de se voditi iz središnjice HKSa u Zagrebu. Po njegovim saznanjima kotizacija za drugu ligu iznosit de od 700 do 900, a
tredu od 500 do 700 kuna. Svaka liga imat de svoju aplikaciju na internetu, tako da bi se
rezultati utakmica direktno objavljivali. Dodaje da postoje još brojne nepoznanice o
formiranju liga, posebno kod seniorki. Poznato je jedino da se do 30. lipnja klubovi trebaju
prijaviti u HKS, za što de biti dostavljeni obrasci od HKS-a. Z. Cegura zanima situacija s
drugom ligom kod seniora i pita što je s klubovima koji ne žele idi u 1. B ligu. Kaže da ispada
jedan, eventualno dva kluba, ovisno o Rijeci i Velebitu, a ulaze prvi i drugi iz tri trede lige. Zna
se da prvih pet klubova iz druge HKLZ ide u 1. B/JUG ligu grupa Zapad, ali mnogi klubovi koji
su ostvarili to pravo, pričaju da to ne žele. Napominje i da je prije bilo tako da je klub koji ne
želi u viši rang, padao u najniži. Predsjednik Saveza odgovara da je u pravu i da je mnogo
toga nedorečeno, a više de se znati nakon 30. lipnja 2016. do kada traje prijava klubova.

AD-6. DONOŠENJE ODLUKE O SAZIVANJU 6. SJEDNICE REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE KSKŽ-a
ZA MANDAT 2016.-2020. GODINE
Predsjednik KSKŽ Josip Latkovid podsjeda nazočne da 31. svibnja završava mandat aktualnom
sazivu. Predlaže da se Izborna skupština održi 3. lipnja u 18 sati u Domu HV „Zrinski“.
Napominje da su po Statutu klubovi dužni dostaviti dokument o upisu u Registar udruga s
likvidatorom. Mogu biti i samo članovi saveza, ali tada nede imati pravo glasa. UO KSKŽ
jednoglasno je podržao prijedlog predsjednika o sazivanju Skupštine Saveza.
AD-7. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA KSKŽ-a ZA
MANDATNO RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE
Predsjednik Saveza podsjeda da je rok za prijavu kandidata 30 dana prije održavanja
Skupštine, znači 3. svibnja, a svaki kandidat mora prikupiti najmanje pet potpisa podrške.
Sukladno donesenoj odluci o sazivanju 6. sjednice redovne Izborne skupštine UO KSKŽ-e
donosi jednoglasno Odluku da se raspišu izbori za predsjednika Saveza.
AD-8. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA I ZAHVALNICA ZASLUŽNIM POJEDINCIMA I
UDRUGAMA ZA PROŠLO MANDATNO RAZDOBLJE
Josip Latkovid napominje da su zaslužni svi, koji u svojim klubovima predano rade i vole
kuglanje, ali neki su zbog svojih posebnih doprinosa zaslužili priznanja i zahvalnice. Predlaže
da se za doprinos u odgoju i razvoju mladih kuglača dodijele posthumno Angelini Škalamera,
Ruži Neralid, Ivici Bertovidu, Jovi Smoljanovidu i Damiru Pavlakovidu. Za doprinos u
postavljanju i vođenju web stranica KSKŽ-e Saši Petkovid. Za doprinos u vođenju natjecanja
predlaže Zdravka Cegura, predsjednika Natjecateljske komisije i Davora Celinšdaka,
predsjednika Sudačke komisije i predsjednika Zbora sudaca. Zahvalnice za doprinos u
organizaciji i donaciji termina na kuglani za turnire mladih KSKŽ-e predloženi su Željko
Požega- kuglana Šanac Slunj, Marko Polovid- kuglana DOM HV Zrinski Karlovac, Zajednica
sportova grada Ogulina- kuglana Klek, Darko Kafol i Jasenka Štimac za doprinos u organizaciji
turnira mladih. Mladim kuglačima dodijelila bi se priznanja za osvojena prva tri mjesta na
prvenstvima RH. Darko Pribanid predložio je i da se nagrade aktivni kuglači s preko pedeset
godina kuglanja. Prijedlozi o dodjeli priznanja i zahvalnica su jednoglasno prihvadeni.
AD-9. RAZNO
Na prijedlog predsjednika Saveza Josipa Latkovida prihvaden je zaključak da od kotizacija za
vođenje liga KA-G.KOT. i OG-LIKA dvadeset posto (20%) naknade ide Kuglačkom savezu
Karlovačke županije za vođenje računovodstva i knjigovodstva.
Sjednica završena u 19,45 sati.
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