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Varaždin, 30.10.2014.
ZAPISNIK
Sa redovne izborne skupštine Kuglačkog saveza Varaždinske županije održane 30. listopada
2014. u restoranu Elektron u Varaždinu.
Nazočni skupštini KSVŽ-a:
Delegati Skupštine:
BK STADIUM: Matija Golubić i Davor Fučkar
KK CESTA: Ljubomir Pintarić i Samir Borčak
KK IVANČICA: Josip Rogina i Vladimir Pahić
KK LEPOGLAVA: Željko Huten i Dražen Posavec
KK OBRTNIK 2011: Željko Majcen i Vladimir Habek
ŽKK VARAŽDIN: Darinka Bunić i Antonija Milak
MKK VARTEKS: Dubravko Jurinić i Nikola Drožđek
KK ŽELJEZNIČAR: Josip Kaniški i Ivan Puklavec
Gosti: Josip Rožmarić - član IO HKS-a, Ljiljana Picer – član Nadzornog odbora HKS-a,
Nenad Perši, Davor Hojski – predsjednik zbora sudaca KSVŽ-a.
Gospođa Darinka Bunić, predsjednica KSVŽ-a pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje se na
dolasku predstavnicima HKS-a Josipi Rožmariću članu IO, te gospođi Ljiljani Picer članici NO
HKS-a. Predsjednica predlaže radno predsjedništvo u sastavu: Željko Majcen – predsjednik
radnog predsjedništva, Antonija Milak i Nikola Drožđek.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednice.
Željko Majcen pozdravlja sve nazočne te u ime radnog predsjedništva predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Sjednice Skupštine i izbor Radnog predsjedništva
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine
a) Izborne komisije
b) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
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Verifikacija članova – delegata skupštine

5. Izvješća:
a) Predsjednice KSVŽ-a o radu saveza u proteklom mandatu
b) Tajnika KSVŽ-a o financijskom poslovanju u proteklom mandatu
6. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje
7. Donošenje odluke o razrješenju tijela Kuglačkog Saveza Varaždinske županije
8. Izvješće kandidacione komisije
9. Izbor tijela skupštine po članku 24. Statuta Kuglačkog Saveza Varaždinske županije
a) Predsjednika
b) Izvršnog odbora
c) Nadzornog odbora
10. Razno

Ad. 1. Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Ad. 2.
Željko Majcen predlaže poslovnik o radu skupštine koji su svi nazočni dobili te ga daje na
glasanje.
Jednoglasno se prihvaća poslovnik o radu skupštine. (Poslovnik je PRILOG 1. zapisniku
skupštine).

Ad. 3.
Željko Majcen predlaže za izbornu komisiju slijedeće članove: Davor Fučkar, Josip Kaniški i
Željko Huten. Za ovjerovitelje zapisnika predlaže Antoniju Milak i Željka Majcena, a za
zapisničara predlaže Zorana Jagića.
Jednoglasno se prihvaća prihvaća prijedlog te izbornu komisiju čine slijedeći članovi: Davor
Fučkar, Josip Kaniški i Željko Huten.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog da ovjerovitelji zapisnika budu: Antonija Milak i Željko
Majcen, te da zapisničar bude Zoran Jagić.
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Ad. 4.
Radno predsjedništvo je pregledalo sve punomoći, te nedostaju punomoći od KK Cesta i KK
Varteks, te su punomoći bile dostavljene u toku sjednice. Radno predsjedništvo utvrđuje da je
prisutno svih 16 članova skupštine, te da imamo kvorum za donošenje svih odluka.

Ad. 5.
Predsjednica KSVŽ-a Darinka Bunić iznosi izvješće o radu saveza od 2011.-2014. (Izvješće
predsjednice je PRILOG 2 zapisniku skupštine).
Tajnik KSVŽ-a Zoran Jagić iznosi financijsko izvješće saveza u periodu 2011 do 30.10.2014.
(Financijsko izvješće je PRILOG 3 zapisniku skupštine).

Ad. 6.
Gospodin Ivan Puklavec se osvrće na financijsko izvješće, te primjećuje kako oko 20% računa
od ove godine nije naplaćeno.
Tajnik Zoran Jagić iznosi da je tu uključen i dio računa koji su poslani prije 10 dana što je
ukupno od dugovanja oko 4.000,00 kn, a da 2200 kuna su kotizacije za ligu koje će biti
podmirene idući tjedan. Tajnik ističe da je od svih dugovanja kritično jedino dugovanje MKK
Varteks koje iznosi 6.286,29 kuna.
Gospodin Ivan Puklavec navodi kako su liječnički pregledi preveliki trošak za klubove, te kad
bi se mogao uputiti zahtjev prema HKS-u, HOO-u da se za kuglanje stavi unutar godine dana
da je potreban jedan liječnički ili kako bi se liga mogla odigrati unutar 6 mjeseci.
Tajnik i voditelj 2. i 3. HKLS ističe kako je 3. liga već 2 godine unutar 6 mjeseci kako bi se
liga mogla odigrati sa jednim liječničkim pregledom, a da za 2. ligu to nije bilo moguće zbog
prenatrpanog rasporeda HKS-a za državna prvenstva.
Željko Majcen ističe kako to nije točka dnevnog reda te da ćemo tu temu prodiskutirati pod
točkom razno, te daje na usvajanje izviješća predsjednice i tajnika.
Izviješća se jednoglasno prihvaćaju.
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Ad. 7.
Željko Majcen daje na glasanje razrješavanje dužnosti tijela KSVŽ-a, predsjednica KSVŽ-a,
svi članova Izvršnog odbora, te svi članova Nadzornog odbora.
Jednoglasno se razrješuju dužnosti sva tijela Kuglačkog saveza Varaždinske županije.

Ad. 8.
Željko Majcen daje izvještaj kandidacione komisije:
Za predsjednika KSVŽ-a imamo jednog kandidata: Darinku Bunić
-

Pita sve nazočne dali ima netko prijedlog za još kojeg kandidata, te utvrđuje da nema.

Za Izvršni odbor KSVŽ-a imamo osam (8) kadnidata: Nikola Drožđek, Davor Fučkar, Željko
Huten, Željko Majcen, Antonija Milak, Ljubomir Pintarić, Josip Rogina i Mario Vresk
-

Pita sve nazočne dali ima netko prijedlog za još kojeg kandidata, te utvrđuje da nema.

Za nadzorni odbor KSVŽ-a imamo pet (5) kandidata: Samir Borčak, Vladimir Habek, Mladen
Jelenečki, Radmilo Šuplika, Ljiljana Zorec.
-

Pita sve nazočne dali ima netko prijedlog za još kojeg kandidata, te utvrđuje da nema.

Željko Majcen navodi kako biramo predsjednika, 5 članova izvršnog odbora i 3 člana
nadzornog odbora.
Ad. 9.
Izborna komisija u sastavu Davor Fučkar, Josip Kaniški i Željko Huten provodi izbore.
Pregledavaju glasačke listiće, te utvrđuju da su svi kandidati na listićima, te dijele glasačke
listiće delegatima skupštine koji biraju predsjednika KSVŽ-a, 5 članova izvršnog odbora
KSVŽ-a, te 3 člana Nadzornog odbora KSVŽ-a.
Nakon što su svi članovi skupštine predali svoje listiće, izborna komisija se povlači u zasebnu
prostoriju da prebroji glasove.
Nakon prebrojavanja glasova izborna komisija donosi slijedeći izvještaj:
-

Za predsjednicu saveza jednoglasno sa 16 glasova izabrana je gospođa Darinka Bunić

-

Za izvršni odbor KSVŽ-a izabrani su Željko Majcen sa 13 glasova, Ljubomir Pintarić sa
12 glasova, Željko Huten, Davor Fučkar i Mario Vresk sa po 10 glasova. Ostali kandidati
Antonija Milak imala je 9 glasova, Josip Rogina imao je 6 glasova, te Nikola Drožđek 2
glasa.
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Za nadzorni odbor izabrani su Samir Borčak sa 12 glasova i Ljiljana Zorec sa 9 glasova,
dok su Vladimir Habek i Mladen Jelenečki sa po 7 glasova izjednačeni, te će se ponovnim
glasovanjem izabrati treći član nadzornog odbora. Radmilo Šuplika dobio je 6 glasova.
Izborna komisija predvodi ponovo glasovanje za trećeg člana Nadzornog odbora, te
prebrojavanjem glasova daje izvješće: Vladimir Habek ima 9 glasova, a Mladen Jelenečki
6 glasova, te jedna prazan listić. Treći član Nadzornog odbora je Vladimir Habek.
Željko Majcen predlaže da Samir Borčak koji je dobio najviše glasova bude ujedno i
predsjednik nadzornog odbora.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća, te je Samir Borčak predsjednik Nadzornog odbora.

(Svi glasački listići su PRILOG 4 ovom zapisniku)
Ad.10.
Predsjednica Darinka Bunić zahvaljuje se klubovima na ukazanom povjerenju, te ističe kako će
joj cilj biti da se više ni jedan klub ne ugasi, a posebno ističe da je najvažnije da se počinje
raditi s mladima pogotovo kod muških. Kao savez već financiramo sve kotizacije za mlađe od
23 godine, te da klubovi koji žele raditi s mladima za njih imaju mogućnost korištenja kuglane
besplatno. Predsjednica ističe kako za 2015. godinu klubovi neće plaćati sufinanciranje saveza
jer su se stvorili prihodi od europapokala s čime ćemo pokriti sufinanciranje.
Gospodin Josip Rožmarić, član izvršnog odbora HKS-a pozdravlja sve nazočne u ime HKS-a i
predsjednika Tončija Mikca koji zbog obaveza na fakultetu nije bio u mogućnosti doći u
Varaždin, te u svoje osobno ime kao izaslanika HKS-a. Ističe veliku zahvalnost športskim
djelatnicima u KSVŽ-u za rad s mladima. Gospodin Rožmarić osvrće se na europapokal i
pohvaljuje organizaciju Europapokala 2014. koje se održalo u Varaždinu.
Vodi se rasprava o liječničkim pregledima, te gospodin Nenad Perši ističe kako bi HKS trebao
u ime kuglanja dati prijedlog HOO da liječnički pregled bude duži od 6 mjeseci, i da liječnički
pregled može obaviti i doktor osobne medicine, a ne samo sportski liječnik, te da HOO
pokrene prema Ministarstvu da se promjeni zakon. Ističe kako je za međunarodna natjecanja
važeći liječnički pregled ne stariji od 2 godine za seniore, a za juniore ne stariji od 1 godine.
Gospodin Josip Rožmarić navodi da će na slijedećoj sjednici IO HKS-a napomenuti, te da će
vidjeti što HKS može učiniti po tom pitanju.
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Gospodin Matija Golubić progovorio je o uspjesima BK Stadium, te osvajanju 1. mjesta u
parovima, 2. mjesta u parovima veterana, te 3. mjesta u trojkama na prvenstvima hrvatske.
Također spominje kako se ekipa STADIUM 1 natječe u 1. HBL te trenutno nakon 5 odigranih
kola zauzima 1. mjesto što je veliki uspjeh, te je pozvao sve prisutne da posjete utakmice HBL.
Ovjerovitelj zapisnika, Antonija Milak

_________________________________

Ovjerovitelj zapisnika, Željko Majcen

_________________________________

Zapisničar, Zoran Jagić

________________________________
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