
 
 

 
                                                          SKRAĆENI ZAPISNIK  
 

Sa 8. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 28. svibnja  

2018. godine u 19.00 sati u prostorijama KSKŽ-e u Doma HV Zrinski u Karlovcu, Marina 

Držića 4. 

 

Prisutni: Josip Latković, predsjednik 

Darko Pribanić, dopredsjednik  

Jasenka Štimac, član 

Dane Gašparović, član 

Ivica Profozić, član 

 

Ostali prisutni: Ivona Škalamera, tajnica KSKŽ 

Odsutni: Vlado Idžan- opravdano, 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 7. sjednice UO KSKŽ-e mandatno razdoblje 2016./2020. 

2. Izvješće NK o odigranim ekipnim i pojedinačnim prvenstvima RH za sezonu 

2017./2018.  

3. Izvješće NK o turnirima mladih „Angelina Škalamera“ za sezonu 2017./2018. 

4. Članarina klubova KSKŽ-e za 2018. godinu  

5. Događanja u HKS- u  

6. Priprema za Redovnu skupštinu KSKŽ-e za 2017. godinu  

7. Zaštita osobnih podataka- GDPR 

8. Pitanja, prijedlozi, informacije 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UO KSKŽ-e 

 

Predsjednik Kuglačkog saveza Karlovačke županije Josip Latković poziva članove UO da 

iznesu eventualne primjedbe i dopune na Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice UO KSKŽ-e 

mandatno razdoblje 2016./2020. Osobno predlaže da se u dnevni red uvrsti točka o zaštiti 

osobnih podataka, što je i prihvaćeno, kao i predloženi dnevni red. 

 

AD-2. IZVJEŠĆE NK O ODIGRANIM EKIPNIM I POJEDINAČNIM PRVENSTVIMA RH 

ZA SEZONU 2017./2018. SVAJANJE  

 

Predsjednik Josip Latković poziva predsjednicu Natjecateljske komisije Ivonu Škalamera da 

podnese izvješće. Navodi da je u 1.B ligi KK Klek osvojio šesto mjesto i zadržao status u prvoj 



B ligi. KK Željezničar završio je na posljednjem mjestu i natjecanje nastavlja u 2. HKLZ. U 

drugoj ligi Zapad za žene igračice KK Karlovac osvojile su prvo mjesto i izborile kvalifikacije 

za ulazak u prvu ligu gdje su, nažalost, podbacile i ostale u drugoj ligi. ŽKK Kupa osvojila je 

treće, a ŽKK Ogulin sedmo mjesto. U drugoj ligi Zapad za muškarce najbolji rezultat osvojio 

je MKK Karlovac, koji se plasirao na drugo mjesto. Treće mjesto osvojio je KK Korana Slunj, 

četvrto KK Mostanje 1949, šesto KK Obrtnik, Ogulin i osmo KK Kupa, Ozalj. Na 

pretposljednje mjesto plasirao se KK Rakovica čime su izgubili drugoligaški status i natjecanje 

nastavljaju u 3. HKLZ Ogulin- Lika. Dugoreška Stara Hiža prvak je 3. HKLZ Karlovac- Gorski 

Kotar čime su ostvarili pravo natjecanja u 2. HKLZ. KK Dubovac bio je šesti, KK Korana Slunj 

II sedmi, Mantinela I deseta i Mantinela II dvanaesta. Prvak 3. HKL Ogulin- Lika je KK 

Policajac Ogulin, koji u idućoj sezoni nastavlja natjecanje u drugoj ligi. Od četvrtog do šestog 

mjesto plasirali su se ogulinski klubovi Poštar, Euphoria i Klek II, dok je Željezničar Branitelj 

bio osmi. 

I u sezoni 2017./2018. kuglači i kuglačice ostvarili su brojne zapažene rezultate na državnim 

natjecanjima, županijskim i prvenstvima Regije Zapad. Predsjednica NK Ivona Škalamera 

čestitala je igračima i trenerima na ostvarenom i izdvojila samo neke od ostvarenih uspjeha, 

posebno najmlađih. Tako su tri zlatne, dvije srebrne i dvije brončane medalje osvojili najmlađi 

kuglači i kuglačice Karlovačke županije na Prvenstvu Regije Zapad 19. svibnja u Otočcu. 

Igračica KK Karlovac Ana Latković osvojila je prvo mjesto u kategoriji do 9 godina. Zlatom 

se okitila i Katja Obajdin iz KK Korana Slunj u kategoriji U10, dok je njezina klupska kolegica 

Lucija Petrović bila druga u kategoriji U12. Iva Vukošić, također iz slunjske Korane bila je 

treća u kategoriji U18. Igrač ozaljske Kupe Filip Kalčić osvojio je zlato u kategoriji U10. 

Njegov klupski kolega Tin Mihalić bio je srebrni kod dječaka do jedanaest godina, dok je igrač 

KK Korana Slunj Tomislav Vuković bio brončani u kategoriji U18. Mladi kuglači i kuglačice 

pokazali su se i na pojedinačnom prvenstvu za pomladak U9-U12 održanom u Zaprešiću i 

Zagrebu. Najbolji rezultat iz naše županije ostvarile su Magdalena Stipetić iz ŽKK Ogulin prva 

u kategoriji U10 i Ana Latković, igračica KK Karlovac druga u U9.  

Darko Pribanić istaknuo je i rezultate naših mladih igrača u hrvatskoj kuglačkoj reprezentaciji 

na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. Hrvatska ženska reprezentacija U23 prvakinje su svijeta 

u čijem su sastavu i Ogulinke Ivana Neralić i Anamarija Grdić, kao i Ozljanka Valentina 

Pavlaković. Ivana Neralić bila je treća u tandemu sa Ivanom Juričić, a Luka Požega drugi je 

kod igrača do 18 godina, svjetski prvak u mixu sa Tamarom Sinković i u tandemu sa Matijom 

Tutnjevićem.  

Predsjednik Josip Latković također je čestitao svim osvajačima medalja i napomenuo da je u 

njegovom mandatu naglasak upravo u radu s mladima, jer jedino tako možemo održati ovaj 

sport.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

AD-3. IZVJEŠĆE O TURNIRIMA MLADIH „ANGELINA ŠKALAMERA“ ZA SEZONU 

2017./2018. 

 

Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera podsjeća da su i ove sezone održana 
četiri dječja turnira, u Slunju, Ogulinu, Ozlju i Karlovcu. Veseli što se natječe sve više mladih 

kuglača i kuglačica od 9 do 14 godina, pa je tako i kroz ova četiri turnira prošlo više od 200 

djece. Zahvaljuje klubovima domaćinima, trenerima, sucima, roditeljima i svima koji su na bilo 

koji način uključeni u organizaciju ovih turnira. Predsjednik Josip Latković također se 

pridružuje zahvalama i napominje da su svi turniri bili besprijekorno organizirani. Naglašava 

da su i aktualni svjetski prvaci i prvakinje, članovi reprezentacije iz naše županije, igrali upravo 

na ovakvim turnirima, a danas svojom igrom i uspjesima promiču i ime Karlovačke županije. 

Ovom prigodom još jednom zahvaljuje svim sudionicima na organizaciji i sudjelovanju na 

turnirima mladih u ovoj sezoni. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 



AD-4. ČLANARINA KLUBOVA KSKŽ-e ZA 2018.  

 

Tajnica KSKŽ-e napominje da se većina klubova pridržava zadanog roka i podmiruje svoje 

obveze prema Savezu. Četiri kluba nisu bila podmirila svoje obveze u zadanom roku nakon 

čega su još jednom obavješteni. Članarinu zasad još nisu podmirili KK Mantinela i KK Poštar. 

Upravni odbor zauzeo je stav da u skladu s Pravilnikom HKS-a spomenuti klubovi budu 

suspendirani do ispunjenja svojih obveza ukoliko do 21. lipnja, do kada traje prijava ekipa za 

novu sezonu, ne plate članarinu. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 

AD-5. DOGAĐANJA U HKS-U  

 
Predsjednik Saveza Josip Latković upoznao je UO da je Izvršni odbor HKS-a imenovao stručne Komisije 
i Povjerenstva u kojima su i članovi iz naše županije. Tako je član Natjecateljske komisije Damir 
Pavlaković, a disciplinske Zdravko Cegur. Obavijestio je prisutne i da će prijava ekipa za novu sezonu 
2018./2019. biti do 21. lipnja. Prijelazni rok trajat će od 20. lipnja do 2. srpnja, a do kraja lipnja 
trebala bi se održati i Skupština HKS-a. Dodao je i da će prijava igrača za ligu trajati do 10. srpnja i 
podsjetio da ukoliko se u prijavi zaokruži da za sve prijavljene igrače ne treba posebno prijavljivati 
igrače.  
 

AD-6. PRIPREME ZA REDOVNU SKUPŠTINU KSKŽ-e za 2017. GODINU 

 
Predsjednik Josip Latković podsjeća da je sukladno Statutu Kuglački savez Karlovačke županije dužan 
jednom godišnje održati redovnu Skupštinu. Nakon dogovora s predsjednikom KK Korana Damirom 
Vukovićem predlaže da se održi 1. srpnja 2018. godine u 10 sati u prostoru kuglane „Šanac“ u Slunju. 
Taj termin predložio je iz razloga što bi i skupština HKS-a trebala biti do kraja lipnja, a završava i 
prijelazni rok pa bismo imali i neke nove informacije. Govoreći o nagradama, koje se svake godine 
dodjeljuju najboljim mladim kuglačima i kuglačicama, kao i onima koji su pedeset i više godina u tom 
sportu, predloženo je da se kod žena smanji broj godina provedenih u kuglanju. Tako će se ubuduće 
nagrađivati žene, koje su u kuglanju najmanje 30 godina. Taj, kao i prijedlog o održavanju Skupštine 
KSKŽ-e 1. srpnja u Slunju jednoglasno je prihvaćen.  
 

AD-7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- GDPR 

 
Predsjednik Saveza Josip Latković napomenuo je da u skladu sa GDPR- om- Općom uredbom o zaštiti 
podataka, koja se primjenjuje od 25. svibnja, mora postupati i Kuglački savez Karlovačke županije. 
Tako Zajednica športova od nas traži podatke o članovima skupštine, nadzornim i upravnim 
odborima, a da bismo ih ustupili i mi moramo imati suglasnost osoba za koje se traže podaci. 
Podsjetio je da je Hrvatski kuglački savez prikupljao podatke, odnosno suglasnosti igrača i igračica 
svih klubova upravo u skladu sa spomenutom uredbom, pa će to onda koristiti i Savez. 
 

 

AD-8. PITANJA, PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 
Nije bilo dodatnih pitanja. 
 
Sjednica završena u 20.10 sati 
 
Zapisničar                                                                                               Predsjednik KSKŽ  
Ivona Škalamera, v.r.                                                                            Josip Latković, v.r.  
 
 


