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ZAPISNIK
GODIŠNJE
SKUPŠTINE HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA
ZA 2007. GODINU
održane u subotu, 25. listopada 2008. godine s početkom u 11 sati
u Hotelu Central u Zagrebu
Branimirova 3
Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Skupštine: SK 3D Medvednica-Zagreb (Gordan
Števinović, Damir Končar), SK Agram-Zagreb (Marko Juranić), SK Bjelovar-Bjelovar (po
punomoći SK Cekin), SK Cekin-Varaždin (Damir Kolarek), SK Croatia-Zagreb (Krešimir
Čadež), SK Delnice-Delnice (Lehel Papp), SK Dubovac-Kalovac (Darko Marković, Darko
Draženović), SK Dubrava-Zagreb (Zlatko Kovač), SK Frankopanski strjeličari-Ogulin (Igor Orlić),
SK Grebengradski streličari-Novi Marof (Davor Pejnović), SK Katarina Zrinska-Čakovec
(Krešimir Štrukelj, Mihael Štebih), SK Koprivnica (Albert Pavlić), SK Kroatan-Novigrad
Dalmatinski (Mario Juršić), SK Maura Kal-Krk (Mario Grujić), SK Plava strijela-Zagreb (Ante
Šola, Predrag Gešpaher), SK Prelog-Prelog (Draško Mihinjač), PSK Zagreb 1955.-Zagreb (Darko
Čižmek, Željko Horvat-Korent, Darko Uidl), SK Rijeka-Rijeka (Milvia Kokić Baćac, Elvis Baćac),
SK Sagitta Libera-Dubrovnik (po punomoći Andrea Čižmek), SK Samobor-Samobor (po
punomoći Mario Grujić), SK Saponia-Osijek (po punomoći Vladimir Šincek), SK Siscia-Sisak
(Matija Pavlović, Mladen Čiča), SK Srna-Osijek (Verica Benaković), SK Sunja-Sunja (Robert
Brnad), SK Winnetou (Igor Šturman), članovi Upravnog odbora saveza: Petar Čavlović, Alojz
Mauser, Vladimir Sukser, Vladimir Šincek, Dubravko Buden, Krešimir Čadež, Draško
Mihinjač i Zdenko Videc.
Odsutni su bili sljedeći članovi Skupštine: SK 3D Croatia-Prezid, SK Antun Mihanović ZelenjakRisvica (Kumrovec), SK Baranja-Kopačevo, SK Eurograd-Jakovlje, SK Lađanska-Lađanska, SK
Našice-Našice, SK Tomislav-Sveti Ivan Žabno i član Upravnog odbora saveza Alen Kiđemet.
Dodatno sjednici su prisustvovali i administrativni tajnik saveza (Goran Ahel), sportska
koordinatorica saveza i juniorska izbornica (Andrea Čižmek), SK Grofovi Konjski-Konjščina
(Nenad Štabek), SK Bosut (Ivan Rajković), SK Sisak (Danica Smolić).
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
U radno tijelo Skupštine predloženi su predsjednik saveza g. Petar Čavlović (predsjedavajući), g.
Alojz Mauser (član) i g. Matija Pavlović (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen
Za članove Komisije za verifikaciju mandata predloženi su Goran Ahel (predsjednik) i gđica.
Andrea Čižmek (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za zapisničara je predložen Goran Ahel.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za ovjerovitelje Zapisnika predloženi su g. Marko Juranić i g. Igor Orlić.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
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Predsjednik Komisije za verifikaciju mandata Goran Ahel, nakon što je Komisija prebrojala
punomoći prisutnih redovnih članova Skupštine, izvjestio je Skupštinu o pravovaljanosti donošenih
odluka. Od 32 streličarska kluba i 9 članova UO-a, ukupno 41 redovnog člana (čl. 31. Statuta HSSa), Skupštini su nazočna 33 člana s pravom glasa. Skupština ima kvorum (čl. 36. stavak 2. Statuta
HSS-a). Donešene odluke su pravovaljane, a potrebna natpolovična većina glasova za donošenje
odluka je 17 glasova (čl. 36. stavak 4. Statuta HSS-a).
Nakon izvješća Komisije za verifikaciju mandata predsjedavajući je predložio sljedeći Dnevni red:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.1 Prijam novih klubova u HSS
1.2 Opoziv klubova koji više ne djeluju ili ne ispunjavaju svoje obveze prema HSS-u
ili Zakonu
Izvješće Predsjednika saveza o radu saveza u 2007. godini
Izvješća o radu povjerenstava saveza u 2007. godini:
- Tehničko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva g. Vladimir Sukser
- Sudačko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva g. Vladimir Šincek
- Stegovno – izvjestitelj predsjednik povjerenstva g. Cvijetoslav Zorman
- Medicinsko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva dr. Davorin Skok
- Razvojno – izvjestitelj predsjednik povjerenstva g. Alen Kiđemet
- Nadzorni odbor – izvjestitelj član Nadzornog odbora g. Mihael Štebih
Izvješća izbornika juniorskih i seniorskih reprezentacija za 2007. godinu
- izvjestitelji izbornici: g. Dubravko Buden, seniorski i gđica. Andrea Čižmek
juniorska izbornica
Izvješće o financijskom poslovanju saveza za 2007. godinu
- izvjestitelj izvršni direktor g. Alojz Mauser
Izbor članova NO-a
Program i ciljevi saveza za 2009. godinu
Pitanja i prijedlozi

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1 Streličarski klubovi SK Grofovi Konjski-Konjščina, SK Bosut-Vinkovci, SK Sisak i
Streličarski savez Primorsko goranske županije zatražili su prijam u Hrvatski streličarski
savez. Svi su dostavili u Ured saveza sve potrebne dokumente. Shodno ispunjavanju
potrebnih uvjeta predloženo je da se odluči da se navedeni prime kao redovni članovi u
punopravno članstvo Hrvatskog streličarskog saveza s pravima i obvezama koje proizlaze iz
Statuta HSS-a.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Nakon prijema novih klubova u savez Komisija za verifikaciju mandata ponovno je
prebrojala prisutne redovne članove Skupštine s pravom glasa i konstatirala sljedeće:
Od 35 streličarskih klubova, 1 županijskog streličarskog saveza i 9 članova UO-a, ukupno 45
redovnih članova saveza (čl. 31. Statuta HSS-a), Skupštini je nazočno 36 članova s pravom glasa.
Skupština ima kvorum (čl. 36. stavak 2. Statuta HSS-a). Donešene odluke su pravovaljane, a
potrebna natpolovična većina glasova za donošenje odluka je 19 glasova (čl. 36. stavak 4. Statuta
HSS-a).
ad. 2 Predsjednik saveza, g. Petar Čavlović podnio je izvješće Skupštini o radu saveza u 2007.
godini:
 informacije o održanim sjednicama UO-a u 2007. godini
 broj streličarskih klubova u 2007. godini
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broj licenciranih natjecatelja u 2007. godini (natjecatelji po klubovima i dobnim
kategorijama)
pregled po Kalendaru domaćih natjecanja u 2007. godini s bitnim informacijama za
2007. godinu (karakter priredbe, broj natjecatelja na turnirima)
međunarodna natjecanja u 2007. godini / seniori / juniori i kadeti/ M-Ž / olimpijski i
složeni luk / ostvareni rezultati
svjetska i europska rang lista
broj dana provedenih na međunarodnim natjecanjima u 2007. godini / seniori /
juniori i kadeti / gdje i kada
informacije o suđenju naših sudaca na međunarodnim natjecanjima u 2007. godini
rad naših predstavnika u međunarodnim tijelima FITA-e
operativne informacije o radu saveza
aktivnosti oko organizacije 17. europskog seniorskog i 5. europskog juniorskog field
prvenstva Bjelovar 2007.
organizacija uvodnog seminara za voditelje streličarstva u Bjelovaru od 20. do 22.
travnja 2007.
informacija o održanom Kongresu Svjetske streličarske federacije (FITE) u Leipzigu
(Njemačka) 4. i 5. srpnja 2007.
kategorizirani streličari u 2007. godini
rad saveza u tijelima HOO, FITA i EMAU
rad saveza i administrativnog tajnika sa stručnim službama HOO, FITA i EMAU
informacija za 2007. godinu o streličarima na posebnim programima HOO-a
medijsko praćenje saveza

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Skupština jednoglasno usvaja odluku kojom se obvezuje Upravni odbor saveza da najkasnije
do 30. travnja 2009. godine izda 1. broj službenog Biltena saveza.
ad. 3 Izvješće Tehničkog povjerenstva:
Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser podnio je Skupštini izvješće o radu
Tehničkog povjerenstva u 2007. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Sudačkog povjerenstva:
Predsjednik Sudačkog povjerenstva, g. Vladimir Šicek podnio je Skupštini izvješće o radu
Sudačkog povjerenstva u 2007. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Stegovnog povjerenstva:
Predsjednik Stegovnog povjerenstva, g. Cvijetoslav Zorman dostavio je Skupštini pismeno
izvješće o radu Stegovnog povjerenstva u 2007. godini. Na pismeno izvješće Stegovnog
povjerenstva komentar je dao g. Matija Pavlović, predsjednik SK Siscia Sisak.
Skupština jednoglasno usvaja odluku o osnivanju komisije u sastavu predsjednik
saveza g. Petar Čavlović, predsjednik Stegovnog povjerenstva saveza g. Cvijetoslav
Zorman i član Skupštine saveza g. Krešimir Čadež. Komisija ima u zadatku da
zajednički s predstavnicima streličarskih klubova SK Siscia i SK Sisak najkasnije do
15. prosinca 2008. godine rješi pitanje materijalnih potraživanja SK Siscia Sisak
prema SK Sisak Sisak. O izvješću Stegovnog povjerenstva saveza nije se glasalo.
Izvješće Medicinskog povjerenstva:
Predsjednik Medicinskog povjerenstva, g. dr. Davorin Skok podnio je Skupštini pismeno
izvješće o radu Medicinskog povjerenstva u 2007. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
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Izvješće Razvojnog povjerenstva:
Skupština konstatira da izvješće Razvojnog povjerenstva saveza nije dostavljeno te se o
njemu neće raspravljati.
Izvješće Nadzornog odbora:
Član Nadzornog odbora, g. Mihael Štebih podnio je Skupštini izvješće Nadzornog odbora o
nadzoru poslovanja saveza u 2007. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
ad. 4 Seniorski izbornik, g. Dubravko Buden podnio je izvješće Skupštini o radu i djelovanju
seniorske reprezentacije u 2007. godini.
Juniorska izbornica, gđica. Andrea Čižmek podnijela je izvješće Skupštini o radu i
djelovanju juniorske reprezentacije u 2007. godini.
Izvješće seniorskog izbornika g. Dubravka Budena o radu i djelovanju seniorske
reprezentacije u 2007. godini prihvaćeno je uz 1 glas protiv.
Izvješće juniorske izbornice gđice. Andree Čižmek o radu i djelovanju juniorske
reprezentacije u 2007. godini prihvaćeno je uz 1 glas protiv.
ad. 5 Izvršni direktor saveza g. Alojz Mauser podnio je Skupštini izvješće o financijskom
poslovanju saveza za 2007. godinu.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
ad. 6 Slijedom činjenice da su dva člana Nadzornog odbora saveza podnijela ostavke na
članstvo u NO-u saveza, na prijedlog predsjednika saveza g. Petra Čavlovića Skupština
jednoglasno usvaja sljedeći pristup u formiranju Nadzornog odbora saveza u novom
sastavu:
- otvara se kandidacijski postupak u trajanju od 30 dana za predlaganje novih članova
Nadzornog odbora saveza
- članove mogu predlagati samo redovni članovi Skupštine saveza (streličarski klubovi,
županijski streličarski savezi i članovi UO-a)
- nakon podnešenih kandidatura provest će se glasovanje o novim članovima NO-a
saveza
- g. Mihael Štebih ostaje član NO-a saveza do konstituiranja Nadzornog odbora saveza
u novom sastavu.
ad. 7 Predsjednik saveza g. Petar Čavlović predočio je Skupštini informacije o Programu i
ciljevima saveza za 2009. godinu u kojima, uz zadržavanje sadašnje operativnosti djelovanja
ureda saveza, između ostalih dominiraju 3 ključna cilja:





izgradnja ''Trenerske mreže'' HSS-a - školovanje posredstvom Hrvatske olimpijske
akademije i profesionalizacija 5 trenera na nivou lokalnih športskih zajednica
(Zagreb, Sisak, Varaždin, Čakovec i Rijeka uz otvorenost koncepta za sve ostale
lokalne sredine).
osnivanje streličarskog kampa u gradu Poreču i
organizacija velike športske priredbe – 2. Svjetskog kupa Poreč svibanj 2009.

ad. 8 U nastavku je uslijedila kratka rasprava o mogućnosti da se eventualni troškovi odlaska
reprezentativaca na velika međunarodna natjecanja u situaciji kad nema dovoljno sredstava za
podmirenje odlaska svih reprezentativaca u budućnosti dijele između njih samih (g. Darko Čižmek),
o mogućnosti eventualnog povrata troškova odlaska i nastupa na 1. EP 3D u Španjolskoj Punta
Umbriji 2008. godine Anici Lacković (g. Darko Čižmek), o podudaranju termina u prijedlogu
Kalendara natjecanja za 2009. godinu (g. Damir Kolarek, g. Albert Pavlić), o natjecateljskim
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