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ZAPISNIK
GODIŠNJE
SKUPŠTINE HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA
ZA 2010. GODINU
održane u srijedu, 22. lipnja 2011. godine s početkom u 10 sati
u Hotelu International u Zagrebu
Miramarska 24
Sjednici su prisustvovali sl jedeći članovi Skupštine: Predsjednik sav eza g. Alen Kiđemet,
SK 3D
Medvednica-Zagreb (Damir Končar), SK Agram-Zagreb (Dubravko Buden), SK Bjelovar-Bjelovar (Alen
Kiđemet), SK Brinje ( Darko Dasović ), SK Cekin -Varaždin ( punomoć - Damir Kolarek ), SK Croatia Zagreb (Krešimir Čadež), SK Delnice-Delnice (punomoć - Darko Dasović), SK Dubrava-Zagreb (Zlatko
Kovač), SK Frankopanski strjeličari -Ogulin ( Igor Orlić ), SK Grofovi konjski ( Nenad Štabek ), SK
Katarina Zrinska -Čakovec ( Mihael Štebih ), SK Koros
– Kutina ( Milan Perić ), SK K una- Pakrac
(Tomislav Nemet), SK Našice -Našice (Damir Kovačević), SK Prelog -Prelog ( Draško Mihinjač), PSK
Zagreb 1955. -Zagreb ( Darko Čižmek ), SK Rijeka -Rijeka ( punomoć - Milvia Kokić Baćac ), SK Sisak
(Boris Mioković), SK Siscia-Sisak (punomoć - Mladen Čiča), Streličarski savez prim. Goranske županije
(punomoć - Milvia Kokić Baćac), streličarski savez Varaždinske županije (punomoć - Damir Kolarek),
Odsutni su bili sljedeći članovi Skupštine:
SK 3D Croatia -Prezid, SK Antun Mihanović Zelenjak -Risvica, SK Baranja -Kopačevo, SK Bosut, S K
Dubovac-Kalovac, SK Eurograd -Jakovlje, SK Graničar - Grubišno Polje, SK Grebengradski streličari, SK
Istra, SK Jadran Split, SK Koprivnica, SK Kroatan -Novigrad Dalmatinski, SK Lađanska -Lađanska, SK
Maura kal, SK Minerva, SK Muljava, SK Oroslavje, SK Srna -Osijek, SK Plava Strijela -Zagreb, SK Sagitta
Libera-Dubrovnik, SK Samobor -Samobor, SK Saponia -Osijek, SK Split, SK Streličari ružice grada
Orahovica, SK tjelesnih invalida Kuna Našice, SK Sunja, SK Tomislav, SK Winetou.
Dodatno sjednici su prisustvovali i predsjednik Nadzornog odbora saveza ( Zatko Zubović), glavni tajnik
saveza (Goran Ahel), administrator saveza (Igor Sabljak), gđica Andrea Čižmek, g.Darko Uidl, g. Krešimir
Babok, g. Darko Gešpaher, g. Ivan Mustapić, te predstavnici SK Sesvete.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Alen Kiđemet.
U radno tijelo Skupštine predlož eni su predsjednik saveza g. Alen Kiđemet (predsjedavajući), g. Darko
Čižmek (član) i g. Mihael Štebih (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen
Za članove komisije za potvrdu mandata predloženi su Igor Sabljak predsjednik i Mladen Čiča, član.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za zapisničara je predložen Igor Sabljak.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za ovjerovitelje Zapisnika predloženi su g. Predrag Gešpaher i g. Damir Končar.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik Komisije za potvrdu mandata Igor Sabljak , nakon što je Komisija prebrojala punomoći
prisutnih redovnih članova Skupštine, izvjestio je Skupštinu o p ravovaljanosti donošenih odluka . Od 49
redovnih članova skupštine (streličarskih klubova i županijskih saveza) te predsjednika saveza, ukupno
50 redovn ih član ova (čl. 31. Statuta HSS -a), Skupštini je nazoč ilo 2 2 član a s pravom glasa. Skupština
nema kvorum (čl. 37. stavak 2. Statuta HSS -a). Pošto nema kvoruma skupština se odgađa za sat
vremena (1h) (članak 37 stavak 3. Statuta HSS-a). Nakon sat vremena u 11.00 sukladno čl. 37 stavak 3.
Statuta HSS-a skupština ima 1/3 članova i tako je postignut kvorum.
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Nakon izvješća Komisije za verifikaciju mandata predsjedavajući je predložio sljedeći Dnevni red:
1.

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
2. Izvješće Predsjednika saveza o radu Saveza u 2010. godini
– uključivo izvješća Povjerenika: za tehnička pitanja, za razvoj, za suđenje i
Medicinskog povjerenstva Saveza
3. Izvješće o radu Stegovnog povjerenstva Saveza u 2010. godini:
– izvjestitelj predsjednik Stegovnog povjerenstva g. Davor Pejnovic
4. Izvješća izbornika juniorskih i seniorskih reprezentacija za 2010. godinu
– izvjestitelji izbornici: g. Dubravko Buden, seniorski, g. Damir Kolarek juniorski
Izbornik i g. Cvijetoslav Zorman - parastreličarstvo
5. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza za 2010.godinu
– izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora g. Zlatko Zubović
6. Program i ciljevi Saveza u 2011. godini
7. Razno
– odluke o pristupanju Saveza međunarodnim streličarskim asocijacijama:
1. HDH IAA (Historical, 3 Dimensional and Hunting International Archery Association)
2. IFAA (International Field Archery Association)
– usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog streličarskog saveza
– usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
– potvrda osnivanja trgovačkog društva Saveza (Streličarski trening centar d.o.o.)
– informacija o rješavanju unutarnjeg duga klubovi – Savez
– informacija o izmjenama Statuta Hrvatskog streličarskog saveza

g. Draško Mihinjač predložio je da se točka o potvrdi osnivanja trgovačkog društva izvoji iz točke razno
u posebnu točku dnevnog reda. Predsjednik saveza g . Alen Kiđemet predložio je da skupština glasa o
ovom prijedlogu.
Sa 4 glasa za promjenu, 12 protiv promjene i 3 suzdržana
prijedlog g. Draška Mihinjača nije prihvaćen.
- gđa. Milvia Kokić Baćac predložila je da se pod točkom razno dodatno raspravi i tema vezana uz
podmirivanje troškova sudaca
Prijedlog jednoglasno prihvaćen
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.1

Streličarski klubovi SK Sesvete i SK Zadar zatražili su prijam u Hrvatski streličarski
savez. Klubovi su dostavili u Ured saveza sve potrebne dokumente. Shodno ispunjavanju
potrebnih uvjeta predloženo je da se odluči da se navedeni klubovi prime kao redovni članovi u
punopravno č lanstvo Hrvatskog streličarskog saveza s pravima i obvezama koje proizlaze iz
Statuta HSS-a.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

ad.1.2

Streličarski klubovi SK Lađanska i SK Osijek ( bivši SK Srna ) ne ispunjavaju svoje
redovne obveze prema HSS-u. Predloženo je da se odluči da se navedene streličarske klubove
opozove iz redovnog članstva Saveza.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Nakon prijema novih članova u Savez predsjednik Komisije za verifikaciju mandataIgor Sabljak pročitao
je prisutnima imena nazočnih opunomoćenih predstavnika novoprimljenih redovnih
članova Skupštine s pravom glasa u mandatu 2010. do 2013.
ad. 2 Predsjednik saveza, g. Alen Kiđemet podnio je izvješće Skupštini o radu saveza u 2010.
godini koje je uključivalo i izvješća Povjerenika: za tehnička pitanja, za razvoj, za suđenje i Medicinskog
povjerenstva Saveza
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
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ad. 3

Izvješće stegovnog povjerenstva:
U ime p redsjednika Stegovnog povjerenstva , g. Davora Pejnovića koji nije bio nazočan
Zlatko Zubović podnio je Skupštini izvješće o radu stegovnog povjerenstva u 2010. godini.

g.

Izvješće stegovnog povjerenstva je prihvaćeno uz 2 glasa protiv i jednim suzdržanim.
ad. 4

Seniorski izbornik, g. Dubravko Buden podnio je izvješće Skupštini o radu i djelovanju seniorske
reprezentacije.
Juniorski izbornik, g. Damir Kolarek podnio je izvješće Skupštini o radu i djelovanju juniorske
reprezentacije u 2010. godini.
Izvješće seniorskog izbornika g. Dubravka Budena o radu i djelovanju seniorske
reprezentacije u 2010. godini jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće juniorskog izbornika g.
Damira Kolareka o radu i djelovanju juniorske
reprezentacije u 2010. godini jednoglasno je prihvaćeno.
Dodatno je g. Alen Kiđemet
predsjednik saveza zamolio da g. Cv
podnese pismeno izvješće rada paraolimpijske reprezentacije.

ijetoslav Zorman

ad. 5

g. Zlatko Zubović podnio je izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza za
2010. godinu
Izvješće nadzornog odbora je prihvaćeno jednoglasno

ad. 6

g. Alen Kiđemet predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza podnio je izvješće o programima i
planovima saveza za 2011 godinu
Izvješće je jednoglasno usvojeno

ad. 7

Razno :
– odluke o pristupanju Saveza međunarodnim streličarskim asocijacijama:
1. HDH IAA (Historical, 3 Dimensional and Hunting International Archery Association)
2. IFAA (International Field Archery Association)
Potvrđuje se jednoglasno odluka o priključivanju Hrvatskog streličarskog saveza
HDH IAA federaciji.
Donosi se odluka o pristupanju procesu pridruživanja Hrvatskog streličarskog
saveza IFAA međunarodnoj streličarskoj federaciji.
–

usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog streličarskog saveza
Poslovnici za rad skupštine saveza i za rad upravnog odbora prihvaćeni sa jednim
suzdržanim glasom

– potvrda osnivanja trgovačkog društva Saveza (Streličarski trening centar d.o.o.)
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
–

informacija o rješavanju unutarnjeg duga klubovi – Savez Predloženo je da se do 31.08.2011
(zadnji rok) riješe sva zaostala dugovanja klubova i HSS-a
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
-

Skupština je raspravljala o nužnostima izmjene statuta te je dogovoreno da će se vezano uz
tu temu organizirati posebni s astanak radne skupine koja će analizirati i uvidjeti probleme i
predložiti moguće izmjene statuta.

-

Na prijedlog gđe. Milvie Kokić Baćac razgovaralo se o načinu i mogućem modelu riješavanja
problema vezanog uz plaćanje streličarskih sudaca. g. Alen Kiđemet, predsjednik saveza je
predložio da se po ovoj točki još dodatno savjetuje sa
predstavnicima sudaca i da se u
dogovoru s njima donese odluka o načinu plaćanja sudaca.
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Predsjednik saveza g. Alen Kiđemet zahvalio se skupštinarima i zaključio rad sjednice Skupštine.
Sjednica je završena oko 14:00 sati.

U Zagrebu, 22. lipnja 2011.

Zapisničar :

Ovrhovitelji zapisnika :

Igor Sabljak

Damir Končar

___________________________

___________________________
Predrag Gešpaher
___________________________
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