
 
 
 

                                                          SKRAĆENI ZAPISNIK  
 

Sa 9. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 03. rujna  

2018. godine u 18.00 sati u prostorijama KSKŽ-e u Doma HV Zrinski u Karlovcu, Marina 

Držića 4. 

 

Prisutni: Josip Latković, predsjednik 

Darko Pribanić, dopredsjednik  

Jasenka Štimac, član 

Mijo Tomašić, član 

Ivica Profozić, član 

 

Ostali prisutni: Ivona Škalamera, tajnica KSKŽ, Davor Celinšćak, predsjednik Zbora sudaca 

Karlovačke županije 

Odsutni: Vlado Idžan- opravdano 

     Dane Gašparović- 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 8. sjednice UO KSKŽ-e mandatno razdoblje 2016./2020. 

2. Ekipna prvenstva RH za sezonu 2018./2019. godinu 

3. Liječnički pregledi igrača/ica članova klubova našeg Saveza 

4. Plan Kalendara KSKŽ-e za sezonu 2018./2019. godinu 

5. Pojedinačna i prvenstva parova KSKŽ-e za sezonu 2018./2019. godinu  

6. Turnir mladih „Angelina Škalamera“ za sezonu 2018./2019. godinu  

7. Izvješće predsjednika SK sa licenciranja i polaganja ispita novih sudaca u Otočcu 

8. Pitanja, prijedlozi, informacija  

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE UO KSKŽ-e 

 

Predsjednik Kuglačkog saveza Karlovačke županije Josip Latković poziva članove UO da 

iznesu eventualne primjedbe i dopune na Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice UO KSKŽ-e 

mandatno razdoblje 2016./2020. Kako nije bilo dopuna i primjedbi spomenuti Zapisnik 

jednoglasno je usvojen. 

 



AD-2. EKIPNA PRVENSTVA RH ZA SEZONU 2018./2019. GODINU 

 

Predsjednik Josip Latković podsjeća da sve ide preko kancelarije HKS-a, pa tako i vođenje Liga 

u kojima se natječu ekipe iz našeg Saveza. Uz nekoliko početnih problema to sad ide dobro, a 

bitno je što nema promjena u odnosu na prošlu sezonu što se tiče kategorizacije kuglana. Sve 

kuglane u Karlovačkoj županiji, u Ozlju, Ogulinu, Slunju i Karlovcu imaju licencu, od 

međunarodne do 2. kategorije u koju je svrstana karlovačka. Važno je za sezonu 2018./2019. 

da Zapisnik i ostala izvješća Voditelju lige i dalje dostavlja glavni sudac utakmice. Promjena u 

naknadama sudaca, ovisno o stupnju pojedine lige, također nema. Što se tiče reorganizacije liga 

Regije Zapad do početka sezone, točnije 15. rujna mora se donijeti konačna odluka, odnosno 

promjene upisati u Propozicije za popunjavanje liga u sezoni 2019./2020. Podsjetio je također 

da lige u kojima se natječu ekipe našeg Saveza počinju 29. rujna, pa je i ovom prilikom zaželio 

svim igračima i igračicama što manje problema, te puno uspjeha i dobrih rezultata. 

 

 

AD-3. LIJEČNIČKI PREGLEDI IGRAČA/ICA ČLANOVA NAŠEG SAVEZA 

 

Predsjednik Saveza napominje da po Zakonu o sportu i propozicijama ekipnog prvenstva RH 

za 2018./2019. godinu liječnički pregledi vrijede šest mjeseci. U Aplikaciju ih unosi tajnica 

Saveza Ivona Škalamera. Ovom prilikom podsjetila je da nakon obavljenog pregleda klubovi 

trebaju dostaviti potvrdu o obavljenom pregledu igrača i igračica, koji se potom unose u 

Aplikaciju. Rok za unos je petnaest dana i u slučaju bilo kakve hitnosti podaci se mogu javiti 

telefonski, uz dokaz o obavljenom pregledu, i odmah će biti uneseni. Napomenula je da klubovi 

trebaju strogo voditi kontrolu o obavljenim pregledima, jer bez toga niti jedan igrač i igračica 

ne može nastupiti, a Savez im po svim pitanjima stoji na raspolaganju. 

 

AD-4. PLAN KALENDARA NATJECANJA U KSKŽ-e ZA SEZONU 2018./2019. 

 

Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera podsjeća da je plan Kalendara natjecanja 

u KSKŽ-u usklađen sa onim HKS-a i Regije Zapad. U skladu s time mijenjat će se eventualno 

i pojedini termini natjecanja. Regija Zapad uvažila je prijedlog Kuglačkog saveza Karlovačke 

županije da se održavanje KUP-a održi do kraja drugog dijela sezone kako igrači i igračice 

pojedinih klubova ne bi trebali ponovno na liječnički pregled. Finale će se za seniore igrati u 

Ličko-senjskoj, a seniorke u Istarskoj županiji. Kako je kreator plana i predsjednik Josip 

Latković dodao je da je Kalendar natjecanja KSKŽ-e za sezonu 2018./2019. podložan 

izmjenama i dopunama u slučaju posebnih okolnosti s viših razina, HKS-a i HKRZ-a, zauzetosti 

kuglana i slično. Kalendar je jednoglasno usvojen.   

 

 

AD-5. POJEDINAČNA I PRVENSTVA PAROVA KSKŽ-e ZA 2018./2019.  

 

Temeljem Pravilnika za održavanje državnih prvenstava i Kuglački savez Karlovačke županije 

u obvezi je organizirati prvenstva u disciplinama i kategorijama gdje su određene kvote prava 

nastupa igrača. Predsjednik Josip Latković pojasnio je da seniori u Regiji Zapad imaju pravo 

na deset igrača (4+6) s time da je Ivica Bertović lanjski pobjednik, dok su prijave za žene 

slobodne. Za odigravanje prvenstva na razini KSKŽ-e prijavljena je jedino kuglana „Azelija“ 

u Ozlju. Tako će se pojedinačno za seniore održati 6. i 7. listopada u Ozlju, dok će seniorke 

imati samo jedan nastup 6. listopadu, i to u Ogulinu, koji će osigurati besplatnu kuglanu. 

Jednoglasno je zaključeno da NK izradi Raspis na temelju Pravilnika za organizaciju državnih 

prvenstava RZ i zaprimljenih Prijava za suorganizaciju pojedinačnog i prvenstva parova 

Županije u kategoriji seniora i seniorki. 

 



 

AD-6. TURNIR MLADIH „ANGELINA ŠKALAMERA“ ZA SEZONU 2018./2019. 

 

Josip Latković podsjeća da je u svom programu za predsjednika KSKŽ-e obećao da će se prije 

svega zalagati da se najmlađim kategorijama igrača i igračica omogući uključivanje u ovaj 

sport, da tu što duže ostanu i postižu što bolje rezultate. Stoga predlaže da se nastavi s 

održavanjem Turnira mladih „Angelina Škalamera“. Konkretne razgovore po pitanju 

suorganizacije na dosadašnjem principu imao je sa Damirom Pavlakovićem, vlasnikom kuglane 

„Azelija“ u Ozlju, Jovom Smoljanovićem, tajnikom KK Korana i vlasnikom kuglane „Šanac“ 

u Slunju Željkom Požegom, koji su dali svoje suglasnosti. Darko Pribanić zatražio je da se 

pošalje dopis prema Športskoj zajednici i da održavanje turnira u Ogulinu nije upitno. Upravni 

odbor jednoglasno je podržao daljnje održavanje turnira, s time da će se poboljšati organizacija 

u Karlovcu.  

 

AD-7. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA ZBORA SUDACA SA LICENCIRANJA I 

POLAGANJA ISPITA SUDACA U OTOČCU 

 

Predsjednik Zbora sudaca Davor Celinšćak napomenuo je da su svi suci, koji su bili u Otočcu 

položili za svoje kategorije. Ukazao je na problem Karlovca, koji će zbog navršenih godina, 

maksimalno 65, ostati bez tri suca. Ostaje i problem Slunja, koji nema saveznih sudaca. HKS 

je s time upoznat i lani su u Slunj išli suci iz Karlovca. Sada će biti problem za delegiranje. 

HKS-u na vrijeme je poslan popis sudaca za plaćanje članarine. Izvješće je jednoglasno 

usvojeno.  

 

AD-8. PITANJA, PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

 

Nije bilo dodatnih pitanja.  

 

Sjednica završena u 19.20 sati 

 

Zapisničar                                                                    Predsjednik KSKŽ 

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

 

 

   
 


