
 
 

 
                                                          SKRAĆENI ZAPISNIK  
 

Sa 4. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 14. studenog  

2016. godine u 17.45 sati u prostorijama KSKŽ-e u DOM HV Zrinski u Karlovcu. 

 

Prisutni: Josip Latković, predsjednik 

Darko Pribanić, dopredsjednik 

Jasenka Štimac, član 

Dane Gašparović, član 

Vlado Idžan, član 

Ivica Profozić, član 

 

Ostali Prisutni: Ivona Škalamera 

Odsutni: Mijo Tomašić, član – opravdano 

 

Predsjednik Josip Latković pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da imamo kvorum za donošenje 

pravovaljanih odluka. Napominje da su svi dobili dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice UO KSKŽ-e 

2. Izmjena plana Kalendara natjecanja u KSKŽ-e za sezonu 2016./2017. 

3. Organizacija i propozicije turnira mladih „Angelina Škalamera“ za sezonu 2016./2017. 

4. Izvješće predsjednice NK za odigrana pojedinačna prvenstva KSKŽ za 2017.  

5. Žalba KK Željezničar iz Karlovca 

6. Pojedinačna prvenstva HKR Zapad 

7. Skupština Zbora sudaca KSKŽ-e za mandatno razdoblje 2016./2017. (članarina) 

8. Donošenje Pravilnika o radu i organizaciji kuglačkih sudaca KSKŽ-e  

9. Razno 

 

 

 

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3 SJEDNICE UO KSKŽ-e 

 

Predsjednik Josip Latković poziva članove UO da iznesu eventualne primjedbe i dopune na 

dostavljeni zapisnik sa 3. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno donosi 

zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 19. rujna 2016. 

godine.  

 

 



AD-2. IZMJENA PLANA KALENDARA NATJECANJA U KSKŽ ZA SEZONU 2016./17 

 

Predsjednik Josip Latković poziva predsjednicu Natjecateljske komisije Ivonu Škalamera da 

nam predoči gdje je došlo do izmjene Plana kalendara. Navodi da je do izmjena došlo u 

organizaciji turnira mladih „Angelina Škalamera“. Prvi je trebao biti 26. studenog u Slunju, ali 

se toga datuma igra pojedinačno prvenstvo U14 na kojem igra većina kuglača i kuglačica od 9 

do 14 godina, koji nastupaju i na turniru. Stoga će se u skladu s time prvi turnir održati 4. 

prosinca u Slunju. Ukoliko bude još nekih promjena na razini HKS-a i Regije Zapad, KSKŽ 

zadržava pravo izmjene i dopune Kalendara natjecanja. 

 

 

AD-3. ORGANIZACIJA I PROPOZICIJE TURNIRA MLADIH „ANGELINA 

ŠKALAMERA“ ZA SEZONU 2016./2017.  

 

Predsjednik Josip Latković obavještava nazočne da sukladno usvojenom Kalendaru kreće 

organizacija Turnira mladih. Da bi ti turniri mladih bili organizirani i vođeni u duhu pravila 

kuglanja obveza je donijeti Propozicije po kojima će raditi organizator i suorganizator tih 

turnira. Po uzoru na zagrebački model sastavio je prijedlog Propozicija za održavanja turnira. 

Tako će se u ovoj sezoni održati četiri turnira, 4. prosinca u Slunju, 12. veljače u Ogulinu, 22. 

travnja u Ozlju i 14. svibnja u Karlovcu, s time da će se u slučaju poklapanja s državnim 

natjecanjima u dogovoru s vlasnicima kuglana datumi korigirati. Kuglači i kuglačice od 9 do 

14 godina bit će podijeljeni u pet kategorija, karlići, limači, podmladak, mlađi kadeti i kadeti, 

a po utvrđivanju plasmana prvih 10 natjecatelja osvajat će bodove. Konačni plasman određivat 

će se na osnovu zbroja bodova iz tri najbolja turnira. Na svakom turniru troje prvoplasiranih u 

svakoj kategoriji nagradit će medaljama, dok će pokali najboljima biti dodijeljeni na završnom 

turniru u Karlovcu. Član Upravnog odbora  Vlado Idžan obećao je da će sa svojim sponzorom 

riješiti nabavu pehara za najbolje mlade kuglače i kuglačice na turniru „Angelina Škalamera“. 

 

AD-4. IZVJEŠĆE PREDSJEDNICE NK ZA ODIGRANA POJEDINAČNA PRVENSTVA 

KSKŽ ZA SEZONU 2016./2017. 

 

Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera podsjeća nazočne da je pojedinačno 

prvenstvo Karlovačke županije održano 8. i 9. listopada u Ozlju i Ogulinu, dok su seniorke 

imale jedan nastup 8. listopada u Slunju. U seniorskoj konkurenciji nastupalo je 40 igrača,. 

Nakon dva odigrana nastupa prvo mjesto osvojio je Miroslav Šegina iz KK Kupa, drugi je bio 

Andrija Božičević, a treći Zvonko Buk, obojica iz KK Klek. Pravo sudjelovanja na prvenstvo 

Regije Zapad ostvarili su još i Damir Rojtinić, Tomislav Grdić, Danijel Herman, Joško 

Matijašić, Luka Požega, Jurica Bogović i Ivica Bertović, kao lanjski pobjednik. U Slunju je 

nastupilo 16 seniorki. Najbolja je bila Ružica Neralić iz ŽKK Ogulin, drugo mjesto osvojila je 

njezina klupska kolegica Branka Neralić, dok je treća bila Anica Tvrdinić iz KK Mantinela. 

Prijava na pojedinačno prvenstvo seniorki Regije Zapad je slobodno, ali će prioritet imati 

kuglačice, koje su se natjecale na županijskom.  

 

 

AD-5. ŽALBA KK ŽELJEZNIČAR IZ KARLOVCA 

 

Predsjednik Josip Latković upoznaje članove UO da je dan nakon održanog pojedinačnog 

prvenstva KSKŽ za seniore u Ogulinu u prostorije Saveza osobno donesena žalba KK 

Željezničar iz Karlovca. U naslovu žalbe nije konkretno naznačeno kome je upućena, ali kako 

je po Statutu Upravni odbor KSKŽ više tijelo od Natjecateljske komisije, odlučeno je da UO 



donese konačnu odluku. U žalbi, koju potpisuje predsjednik kluba Željko Vukelić, netom  

nakon odigranih natjecanja na pojedinačnom kuglačkom prvenstvu KSKŽ na kuglanama u 

Ozlju i Ogulinu, te nakon podnesenog izvješća njihova tehničkog referenta kluba, upućuju žalbu 

na nedozvoljavanje nastupa  igraču Nenadu Munčiću i nekorektno i nesportsko ponašanje 

predsjednika KSKŽ Josipa Latkovića. Navode da je u propozicijama za pojedinačno prvenstvo 

stajalo da se raspored nastupa za drugi dan radi prema plasmanu prvog nastupa, pa je tako i u 

subotu nakon završetka natjecanja oko 20.30 sati na prijedlog predstavnika KK Mostanje 1949 

Ivana Profozića izvršena zamjena stanica igrača Joze Begića i Nenada Munčića. Nadalje 

navode da je iz tko zna kakvih razloga gospodin Latković, a ne predsjednica NK u 23.09 sati 

uputila mail sa izmijenjenim rasporedom. U njemu navodi da je satnica izmijenjena u dogovoru 

s klubovima, a u KK Željezničaru tvrde da to nije istina, jer ih nitko nije pitao za izmjenu. Tvrde 

da su u razgovoru s drugim predstavnicima klubovima došli do saznanja da ni drugi klubovi 

nisu bili upoznati, a KK Kupa nije ni bilo na popisu klubova, kojima je upućen mail. Smatraju 

da bi ako su rađene izmjene satnica bio red da se nazvalo telefonski, a ne putem mailova, i to u 

23.09. sati. Pitaju da zar je netko trebao sjediti uz računalo i čekati mail, i to s privatne, a ne 

službene mail adrese Saveza. Tvrde da po dolasku u Ogulin njihovom igraču Nenadu Munčiću 

gospodin Latković u vidno alkoholiziranom stanju nije dozvolio nastup u stanici od 17 sati. 

Pitaju se da je satnica Begić- Munčić ostala kako je zapisano, da li bi bio dozvoljen nastup 

gospodinu Begiću i smatraju da je ovo izravan napad na jednog od najboljih igrača njihova 

Kluba i Klub u cjelini. Traže povrat uplaćene kotizacije za igrača Nenada Munčića u 

cjelokupnom iznosu od 100 kuna i nadoknadu putnih troškova od dvije kune po kilometru, kao 

i pismenu ispriku predsjednika KSKŽ Josipa Latkovića, jednom od najboljih igrača njihova 

Kluba Nenada Munčića.  

Prozvani predsjednik KSKŽ Josip Latković odgovara da je temeljem službenog Rasporeda 

drugog nastupa vidljivo da je Nenad Munčić, član KK Željezničar trebao nastupiti u Ogulinu u 

12 sati. U planirano vrijeme Munčić se nije pojavio i nije nastupio, staza je bila prazna. Navodi 

da je u isto vrijeme u gledalištu sjedio Zdravko Cegur, pretpostavlja da je on tehnički referent 

kluba, i na pitanje većine prisutnih igrača što je s Nenom, ne daje nikakav odgovor, a kamoli 

da će Munčić doći u neko drugo vrijeme po neslužbenom Rasporedu kojeg je sastavio i objavio 

na web stranicama KK Željezničar tehnički referent kluba, što je iznenadilo njega osobno, kao 

i ostale prisutne na kuglani.  

Zbog objave neslužbenog Rasporeda na web stranici KK Željezničar došlo je do određenih 

problema u odigravanju prvenstva, što je uz razumijevanje i dobru volju igrača (istinskih 

športaša) na zadovoljstvo svih uspješno provedeno. Napominje da, na žalost njegovu i njihovu  

to nije provedeno u slučaju N.  Munčića jer niti je glavni sudac natjecanja imao informaciju kao 

ni on osobno o kasnijem dolasku N. Munčića na kuglanu.   

Istina je da u Propozicijama stoji da se drugi nastup igra po plasmanu prvog dana. No kako je 

igračima bilo dozvoljeno da mijenjaju satnice, tako je temeljem toga i Organizator natjecanja u 

dogovoru s većinom voditelja ekipa dogovorio da se Raspored i za drugi dan složi da ekipe 

imaju što manje troškove putovanja bez obzira na plasman osim u zadnje tri satnice, jedino ako 

to igrač izričito zatraži. Treba također naglasiti da je u Raspisu prvenstva jasno bilo 

naznačeno da će rezultati prvog dana natjecanja službeno biti objavljeni na internetskim 

stranicama Kuglačkog saveza Karlovačke županije, dakle 8.10. 2016. do 22.30 sati. 

Nadalje objašnjava zašto Ivona Škalamera kao predsjednica NK KSKŽ-e nije mogla taj dan 

odraditi svoj dio obveze jer je te iste večeri, a to dobro zna i tehnički referent kluba, bila u 

Slunju i nastupala na pojedinačnom prvenstvu _SENIORKI_ KSKŽ-e. 

A kao predsjednik Saveza (kome odgovara i predsjednik NK i to dobro zna tehnički referent 

KK Željezničar jer je prošle 4 godine i on sve Raspise i Rasporede davao njemu na uvid i 

odobrenje za dalju upotrebu) traži da se u KSKŽ-e radi timski i transparentno. Smatra da je 

žalosno (ili pakosno) od tehničkog referenta KK Željezničar da širi takve laži, obmane i 



manipulacije na njegovo ime, jer ako to do sada nije vidio, a po njemu su dugo dobro surađivali 

da je e-mail adresa: jlatkov@vip.hr službeno upisna u memorandumu koji se nalazi u zaglavlju 

ovog dopisa već 4 godine. Napominje da mu je žao što predsjednik kluba Željko Vukelić 

potpisuje ove navode da on ili itko iz ovoga UO ili NK KSKŽ-e imaju nešto protiv ovog kluba 

ili nekog njegovog člana. Za njega, kao i za ostale članove KSKŽ-e, Kuglački klub 

„ŽELJEZNIČAR“ je institucija koja iza sebe ima 80 godišnju tradiciju što je za njega svetinja 

u našemu okruženju. Na KK Željezničar svi su ponosni i sretni što je član našeg Saveza. 

Navodi još i da se za prvi dan nastupa u Ozlju pronašlo rješenje za satnicu njihovog člana Luku 

Požegu, što također govori u prilog da nitko nema ništa protiv KK Željezničar i njegovih igrača.  

Po svemu navedenom KSKŽ kao organizator ovoga natjecanja ne može snositi posljedice zbog 

neodgovornog ponašanja tehničkog referenta KK Željezničar. Stoga je i UO KSKŽ jednoglasno 

donio Odluku po kojoj se odbacuje žalba KK Željezničar kao neosnovana i neutemeljena.  

 

AD-6. POJEDINAČNA PRVENSTVA REGIJE ZAPAD ZA SENIORE/KE 

 

Kako je ova tema obrađena u četvrtoj točki dnevnog reda, nije bilo rasprave. 

 

AD-7. SKUPŠTINA ZBORA SUDACA KSKŽ-e ZA MANDATNO RAZDOBLJE 

2016./2020. 

 

Josip Latković podsjeća da u našem Savezu djeluje i Zbor sudaca kao udruga koja koristi pečat 

KSKŽ-e. Kako izabranim dužnosnicima mandat traje četiri godine, a zadnja Izborna skupština 

Zbora sudaca održana je 26. rujna 2012. godine što znači da suci moraju održati Izbornu 

skupštinu za mandatno razdoblje od 2016./2020. Navodi da su dugogodišnji problem suci iz 

Ogulina, koji ne bi plaćali članarinu Savezu, ali bi koristili štambilj i usluge KSKŽ-a kada idu 

prema HKS-u. Upoznaje članove UO da će se Skupština zbora sudaca KSKŽ za mandatno 

razdoblje 2016. do 2020. održati 25. studenog u 17 sati u Domu HV Zrinski. 

 

AD-8. DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU I ORGANIZACIJI KUGLAČKIH SUDACA 

KSKŽ 

 

Temeljem članka 17. stavak (1) Statuta Kuglačkog saveza Karlovačke županije UO KSKŽ-e 

ima u ingerenciji svoga djelovanja donositi pravilnike za udruge i komisije iz svoga sastava. 

Kako u sastavu KSKŽ-e djeluje Udruga Zbora kuglačkih sudaca koja djeluje samostalno, a 

koristi pečat KSKŽ-e. UO KSKŽ ima dužnost i obvezu donijeti Pravilnik o radu i organizaciji 

kuglačkih sudaca KSKŽ-e. Prijedlog Pravilnika sastavili su predsjednik Sudačke komisije 

KSKŽ-e Davor Celinšćak i predsjednik KSKŽ-e Josip Latković. Članovi UO dobili su prijedlog 

Pravilnika u materijalima s Pozivnicom za ovu sjednicu. UO donio je jednoglasno Zaključak 

da prijedlog Pravilnika ide na Skupštinu sudaca gdje će se o njemu raspravljati, a eventualni 

prijedlozi i amandmani bit će uvršteni u dokument. 

 

AD-9. RAZNO 

 

Nije bilo dodatnih pitanja. 

 

Sjednica završena u 18.55 sati. 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik KSKŽ 

 

Ivona Škalamera, v.r.                                                           Josip Latković, v.r. 

mailto:jlatkov@vip.hr

