
 

 

 
 

 

                                                             SKRAĆENI ZAPISNIK  
 

Sa 5. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 10. travnja 

2017. godine u 18.00 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 

Mijo Tomašić, član 

 

Ostali Prisutni: Ivona Škalamera 

Odsutni: Ivica Profozić– neopravdano 

 

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. 

 
 

            DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika  sa 4. sjednice UO KSKŽ-e - mandatno razdoblje 2016./2020. 

2. Izvješće predsjednice NK_ za natjecateljsku sezonu 2016/2017. godinu 

3. Izvješće predsjednika SK_ za natjecateljsku sezonu 2016/2017. godinu 

4. Brisanje KK „Duga Resa“ iz članstva KSKŽ-e 

5. Prijem KK „Dubovac“ iz Karlovca u članstvo KSKŽ-e. 

6. Izvješće tajnice KSKŽ o plaćenoj članarini klubova za 2017. godinu 

7. Pitanja, prijedlozi i informacije  

 

 

 

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4 SJEDNICE UO KSKŽ-e 

 

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

dostavljeni zapisnik sa 4. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno donosi 

zaključak o usvajanju zapisnika sa 4. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 14. studenog 2016.  

godine. 

 



 

  

 

AD-2. IZVJEŠĆE PREDSJEDNICE NK ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2016./2017.  

 

Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera pozdravlja sve prisutne i najprije 

podsjeća na ostvarene rezultate klubova u netom završenoj sezoni. Tako su KK Željezničar 

Karlovac i KK Klek Ogulin zadržali status u 1. B ligi. KK Korana Slunj i KK Rakovica u 

zadnjem su kolu postali prvaci svojih liga i od sljedeće sezone natjecat će se u 2. HKL Zapad. 

Kuglačice KK Karlovac druge su u 2. HKLZ, ŽKK Ogulin osvojio je treće, a ŽKK Kupa četvrto 

mjesto. Kuglači KK Obrtnik iz Ogulina kao zadnji u drugoj ligi, od sljedeće će sezoni nastupiti 

u trećoj. Predsjednica Natjecateljske komisije iznijela je i najznačajnije rezultate klubova i 

pojedinaca u ovoj sezoni. Tako su djevojčice ŽKK Ogulin Magdalena Stipetić i Tara Stipetić u 

konkurenciji mlađi pomladak U9 osvojile prvo i drugo mjesto na državnom prvenstvu za 

pomladak održanom u Zagrebu. Ema Višnjak iz Karlovca bila je peta. Igračice ŽKK Ogulin 

Ivana Neralić i Anamarija Grdić bile su druge na državnom prvenstvu u tandemu za mlađe 

juniorke. Srebro su osvojile i na prvenstvu parova RH za mlađe juniorke. Ekipno su pak u 

kategoriji mlađih juniorki treće u državi. Kadetkinje Ogulina Iva Ivanac i Patricija Gočen bile 

su također druge na prvenstvu parova U14, a u toj kategoriji druge su u Hrvatskoj i ekipno. 

Igrač KK željezničar Luka Požega prvak je Regije Zapad kod juniora, dok je Matija Cindrić iz 

KK Klek osvojio drugo mjesto. Požega i  njegov klupski kolega Zdravko Cegur osvojili su 

drugo mjesto na prvenstvu parova Regije Zapad. Ekipa ŽKK Ogulin pobjednice su Kupa Regije 

Zapad, čime su ostvarile pravo natjecanja u osmini finala KUP-a RH. 

Predsjednik Saveza Josip Latković čestitao je svima na ostvarenim rezultatima. Darko Pribanić, 

član UO i predsjednik ŽKK Ogulin napomenuo je da je pet njihovih igračica dobilo pred pozive 

za reprezentaciju, a Ivana Neralić i Venesa Bogdanović u prijateljskoj utakmici Njemačka –

Hrvatska imale su najbolje rezultate. Računa se i na Anamariju Grdić, pa je Pribanić zahvalio 

KK Karlovac što joj je omogućio treninge dva puta tjedno, s obzirom da se školuje u Karlovcu. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

 

AD-3. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA SUDAČKE KOMISIJE ZA SEZONU 2016./2017. 

 

Kako je predsjednik Sudačke komisije Davor Celinšćak bio spriječen, predsjednik Saveza Josip 

Latković podsjetio je na odluku HKS-a o maksimalnim neto honorarima za suce po ligama za 

sezonu 2017./2018. Tako će za utakmice na četiri staze u 1. HKL glavni sudac dobivati 200, a 

pomoćni 150 kuna. U 1. B HKL honorar za glavnog suca je 190, a pomoćnog 140, u 2. HKL 

glavni sudac dobivat će 180, pomoćni 130, u 3. HKL glavni sudac 170, a pomoćni 120 i u 4. 

HKL glavni sudac 160, a pomoćni 110 kuna. Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

 

AD-4. BRISANJE KK DUGA RESA IZ ČLANSTVA KSKŽ-e  

 

Predsjednik KSKŽ-e Josip Latković podsjetio je na slučaj koji je neugodno pogodio igrače i 

navijače KK Duga Resa. To je, nažalost, istina koja se ne može popraviti s obzirom da je KK 

Duga Resa 23. siječnja 2017. brisan iz Registra udruga RH. Na temelju dobivenog dopisa broj 

17/17 od HKS-a od 16. veljače vidljivo je da je IO HKS-a sukladno članku 30. Statuta HKS-a 

donio odluku da se zbog brisanja iz Registra udruga iz članstva HKS-a briše KK Duga Resa 

(OIB: 13416465586). Upravni odbor donio je jednoglasnu odluku o brisanju kluba iz članstva 

KSKŽ-e. 



 

 

 

 

AD-5. PRIJEM KK DUBOVAC IZ KARLOVCA U ČLANSTVO KSKŽ-e 

 

 

Igrači ugašenog KK Duga Resa oformili su novi klub KK Dubovac, koji je predao Zahtjev za 

učlanjenje udruge u Kuglački savez Karlovačke županije. Mijo Tomašić, član UO, a ujedno i 

voditelj ekipe ugašenog KK Duga Resa obavijestio je nazočne o tijeku događanja. Izrazio je 

ogorčenje situacijom oko gašenja kluba i napomenuo da se dogodilo ono što se nije smjelo 

dogoditi, a oni kao igrači uopće nisu znali što se zbiva. Dodaje da je za sve 100 posto kriv 

predsjednik nekadašnjeg kluba Marko Benić, koji se uopće nije odazvao na pozive za ročišta i 

popis imovine, a sve u vezi slučaja koji se na sudu vodi već deset godina oko nepodmirenih 

potraživanja za tiskanje knjige. Posebno su žalosni što se klub ugasio u trenutku kada je trebao 

proslaviti 70 godina postojanja. Ipak, nisu čekali dugo i krenuli su u osnivanje novog kluba. 

Rješavaju 'papire' i u novoj sezoni u nove će pobjede krenuti pod nazivom KK Dubovac. 

Jasenka Štimac rekla je da je na zadnjoj sjednici Karlovačke športske zajednice KK Dubovac 

primljen u članstvo. Darko Pribanić napomenuo je da, nažalost, vrlo često predsjednik kluba 

nema veze s kuglanjem i tako je u pedeset posto klubova. U takvim slučajevima važna je samo 

funkcija, a ne ono što treba klubu, pa se događaju ovakve situacije kao s KK Duga Resa. Nakon 

rasprave UO KSKŽ jednoglasno je donio odluku da se KK Dubovac iz Karlovca prima u 

članstvo Kuglačkog saveza Karlovačke županije. 

 

 

AD-6. IZVJEŠĆE TAJNICE KSKŽ O PLAĆENOJ ČLANARINI KLUBOVA ZA 2017. 

 

Tajnica KSKŽ Ivona Škalamera podsjeća da članarina za prvu i drugu ligu iznosi 500, a treću 

400 kuna. Od sedamnaest klubova koliko ih je bilo u obvezi plaćanja članarine, u zadanom roku 

članarinu nije podmirio jedino KK Poštar iz Ogulina, unatoč pisanim i usmenim opomenama. 

U skladu s Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti HKS-a od lipnja 2015. 

Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku da se KK Poštar iz Ogulina suspendira do 

podmirenja članarine Savezu za 2017. godinu.  

 

 

AD-7. RAZNO 

 

Nije bilo dodatnih pitanja. 

 

Sjednica završena u 19.20 sati. 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik KSKŽ 

 

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


