
 

 
 

 

 

                                       SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
 

sa 7. sjednice Upravnog odbora Kuglačkog saveza Karlovačke županije - za mandatno 

razdoblje 2016.-2020. godina održane u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine u Karlovcu u 

prostorijama KSKŽ-e u  Domu HV „ZRINSKI“ s početkom u 17:30 sati.  

 

Prisutni: 

 

Josip Latković, predsjednik 

Jasenka Štimac, član 

Ivica Profozić, član 

Mijo Tomašić, član 

Dane Gašparović, član 

 

Ostali prisutni: Ivona Škalamera, tajnica KSKŽ 

 

Odsutni: Darko Pribanić, Vlado Idžan- 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. 

 

 

            DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika  sa 6. sjednice UO KSKŽ-e - mandatno razdoblje 2016./2020. 

2. Izvješće NK o odigranim prvenstvima na nivou KSKŽ-e i HKRZ za sezonu 2017./18. 

3. Turnir mladih „Angelina Škalamera“ za sezonu 2017./2018. 

4. Godišnja registracija klubova i igrača/ica u HKS-u za 2018. godinu 

5. Članarina klubova KSKŽ-e za 2018. godinu 

6. Javni poziv ZŠKŽ-e za dodjelu financijskih sredstava za 2018. godinu 

7. Godišnjak ZŠKŽ-e za 2017. godinu 

8. Izborna skupština HKS-a 04.03.2018. godine u Varaždinu. 

9. Pitanja, prijedlozi i informacije  

 

 

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UO KSKŽ-e 

 

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

dostavljeni zapisnik sa 6. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno donosi 

zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 11. rujna 2017. 

godine.  

 

 



 

AD-2. IZVJEŠĆE NK O ODIGRANIM PRVENSTIMA NA NIVOU KSKŽ-e i HKRZ za 

2017./18.  

 

Predsjednik Saveza Josip Latković poziva predsjednicu Natjecateljske komisije Ivonu Škalamera 

da podnese izvješće. Navodi neke od naj značajnih rezultata naših kuglačica i kuglača na razini 

Županije, Regije i države. Tako je na pojedinačnom prvenstvu RH u kategoriji mlađih juniorki 

U18 na kuglani „Azelija“ u Ozlju Darija Barač iz KK Korana Slunj osvojila brončanu medalju. 

Njezina klupska kolegica Iva Vukošić bila je četvrta, Iva Višnjak iz KK Karlovac 19., a Sara 

Golik iz KK Kupa Ozalj 21. Ogulinci Andrija Božičević i Matija Cindrić bili su najbolji na 

prvenstvu parova RH za juniore U23 održanom na kuglani „Klek“ u Ogulinu. Najbolji parovi 

kod seniorki i seniora na razini Karlovačke županije su Ana Karas i Branka Neralić iz ŽKK 

Ogulin, te Jurica Bogović i Ante Holjevac iz KK „Korana“ Slunj.  

Pobjednici seniorskog prvenstva Karlovačke županije su Ana Karas iz ŽKK Ogulin i Zvonko 

Buk iz KK Klek. Na razini Regije Zapad prvo mjesto osvojio je Ivica Bertović iz ogulinskog 

Kleka, dok je Daria Barać iz slunjske Korane bila 11. kod seniorki.  

Predsjednica NK napomenula je i da su dosad održana dva turnira mladih „Angelina Škalamera“, 

u Slunju i Ogulinu, te predstoje još u Ozlju i Karlovcu. Zahvalila je ovom prilikom domaćinima, 

trenerima koji rade s djecom, roditeljima i svima ostalim na podršci, posebno što se na turnirima 

sve više mladih kuglača i kuglačica, četrdesetak.  

Predsjednik Josip Latković nadopunio je izvješće dosadašnjim rezultatima KUP-a. Tako će se u 

polufinalu od 5. do 9. ožujka sastati MKK Karlovac i Kupa, te KK Mostanje 1949 i Korana Slunj. 

U istom razdoblju KUP će igrati i seniorke. U Karlovcu će se sastati KK Karlovac i ŽKK Kupa, 

dok će ekipa ŽKK Ogulin igrati sa pobjednicama te utakmice.  

 

 

AD-3. TURNIR MLADIH „ANGELINA ŠKALAMERA“ ZA SEZONU 2017./2018.  

 

Predsjednik Josip Latković podsjeća članove UO da nastavljamo s organizacijom turnira mladih 

„Angelina Škalamera“ s Propozicijama od prošle sezone, prema kojima kuglači i kuglačice od 9 

do 14 godina osvajaju bodove na svakom turniru, a ukupni pobjednici bit će proglašeni na 

završnom u Karlovcu. Takav način natjecanja pokazao se zadovoljavajući od strane svih 

uključenih, kuglača i kuglačica, voditelja ekipa, organizatora i suorganizatora turnira, sudaca. 

Napominje da su suorganizatori turnira domaćini kod kojih se održava, Slunj, Ogulin, Ozalj i 

Karlovac, koji za djecu pripremaju sendviče i sokove. Suci odrađuju posao bez naknade. Savez 

osigurava medalje. Svima uključenima zahvalio je na pomoći, kao i roditeljima, koji voze djecu 

i druže se s njima. Ovom prilikom još jednom zahvaljuje Vladi Idžanu i KK Obrtniku iz Ogulina 

na donaciji pehara za turnir u prošloj sezoni. Pozvao je članove UO da se zajedno angažiramo za 

pronalaženju donatora kako bismo i ove sezone osigurali prigodne nagrade za najbolje mlade 

kuglače i kuglačice. 

 

AD- 4. GODIŠNJA REGISTRACIJA KLUBOVA I IGRAČA/ICA u HKS-u ZA 2018. 

 

Tajnica KSKŽ-a Ivona Škalamera napominje da je registrirano 18 klubova sa 287 igrača i 

igračica. Zahvaljuje klubovima na suradnji, koji su na vrijeme predali registracije tako da smo 

zadovoljili tražene rokove Hrvatskog kuglačkog saveza. Predsjednik Josip Latković dodaje da 

smo treći po broju klubova u Hrvatskoj i drugi po broju igrača i igračica u Karlovačkoj županiji.  

 

AD- 5. ČLANARINA KLUBOVA KSKŽ-e za 2018. GODINU 

 

Upravni odbor Kuglačkog saveza Karlovačke županije jednoglasno je donio Odluku da klubovi 

i članovi KSKŽ plaćaju članarinu, kao što je bila i lani:  

- Klubovi IV stupnja natjecanja (1. A i 1. B liga) – 500, 00 kuna 

- Klubovi III stupnja (2. liga) – 500 kuna 

- Klubovi II stupnja (3. liga) – 400 kuna 

- Klubovi I stupnja (4. i 5. liga) – 300 kuna 

 

 



 

AD- 6. JAVNI POZIV ZŠKŽ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA u 2018. GODINI 

ZA REDOVNU DJELATNOST SAVEZA 

 

Predsjednik Saveza podsjeća da je u prosincu 2017. godine raspisan Javni poziv Zajednice 

športova Karlovačke županije za dodjelu financijskih sredstava za redovnu djelatnost udruga 

sportskih Saveza Karlovačke županije. U zadanom roku predali smo potrebnu dokumentaciju i 

temeljem provedenog Javnog poziva Kuglačkom savezu za redovnu djelatnost u 2018. bit će 

dodijeljeno 19.000 kuna, isto kao i lani. 

 

AD- 7. GODIŠNJAK ZŠKŽ-e za 2017. GODINU  

 

Predsjednik Josip Latković podsjeća da se svake godine tiskao godišnjak o svim sportovima. 

Međutim, lani je napravljen DVD, koji nije polučio rezultat kakav je trebao. Stoga će se ponovno 

tiskati knjiga, kao trajna vrijednost. Za te potrebe tajništvo Saveza dostavilo je materijale kako 

bi i kuglanje bilo zastupljeno kako treba.  

 

AD- 8. IZBORNA SKUPŠTINA  

 

Predsjednik Josip Latković obavijestio je članove UO da će se Izborna Skupština HKS-a održati 

4. ožujka u Varaždinu. Napominje da je sada po Statutu HKS-a uveden drugačiji način 

zastupljenosti, ranije je bilo po veličini grada, pa su tako najveći gradovi Zagreb, Split, Osijek, 

Rijeka imali tri, odnosno dva predstavnika, a nije bilo logično da gradovi s većim brojem klubova 

imaju manje predstavnika. Sada savezi sa 20 i više klubova imaju jednog dodatnog. Kandidature 

će se predavati izravno na Skupštini, a kandidat mora imati potporu pet županijskih Saveza. Kako 

je i odlučeno na izbornoj Skupštini Kuglačkog saveza Karlovačke županije predstavnik našeg 

saveza u Skupštini HKS-a bit će predsjednik Josip Latković.  

 

AD- 9. PITANJA, PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

 

Nije bilo dodatnih pitanja. 

 

Sjednica završena u 18.50 sati 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik KSKŽ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 


