DIO ZA CJELINU

Zapisnik sa 4.sjednice Vijeća za strategiju koja je održana 14. ožujka 2015 g. sa početkom u 9,00 sati u
hotelu President u Solinu. Na sjednici su bili nazočni ; DG Dario Bognolo,PDG Antonija Uglešić,PDG Lahorka
Vlahek - Domac,PDG Borben Uglešić, PDG Branko Dragičević,PDG Jusuf Šehanović,PDG Darko
Angebrandt,PDG Matko Vetma,1.VDG Dražen Melčić,2.VDG Goran Šarić ,Predsjednik povjerenstva za
normativnu djelatnost Milorad Stanić,tajnik kabineta Zlatko Janković-Miloš i predsjednik Leo Distrikta
Damir Sila Zih. Sjednicu je vodi DG Dario Bognolo. Na početku je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Vijeća
2.Izvještaj o raspravi o Nacrtu statuta D -126 i utvrđivanje prijedloga Statuta za usvajanje na Konvenciji
-Milorad Stanić – Predsjednik povjerenstva za normativnu djelatnost D-126
3.Razno
POD AD 1.
Zapisnik je usvojen bez primjedbi.
POD AD 2.

Pod ovom točkom predsjednik Povjerenstva za ND Milorad Stanić je izvijestio da je provedena rasprava o
Nacrtu Izmjena i Dopuna Statuta Saveza udruga Lions klubova Hrvatske – Lions Distrikt 126 – Hrvatska u
trajanju od 11.1. do 6.3.2015. godine.
Ukupno je pristiglo 28 pismenih prijedloga Lions klubova i tijela D-126 i 15 pojedinaca i to od Vijeća
guvernera D - 126, LC Zadar, LC Buga Đakovo,LC Đakovo, LC Osijek, LC Vukovar, LC Sisak, LC Poreč, LC
Slavonski Brod, LC Šibenik, LC Novi Marof, LC Osijek Waldinger, CLC Universitas Osijek, LC Našice, LC
Valpovo – Belišće, LC Rijeka, LC Mursa Osijek, LC Drava Osijek, CLC Sv. Duje Split, LC Sv. Vlaho Dubrovnik, LC
Donji Miholjac, LC Lovran, LC Opatija, LC Gea Osijek, LC Kuna Osijek, LC Popovača, LC Slavonski Brod ,LC
Vinkovci, Jesenka Šojat (LC Grič), Hana Horak ( LC Kontesa Nera), PDG Jusuf Šehanović, IPDG Nada Arbanas,
zajednički zaključci PDG-a(PDG Lahorka Vlahek – Domac ,PDG Darko Angebrandt ,PDG Šime Nevidal,PDG
Ivica Jakić,PDG Mirko Barišić, PDG Franjo Sinković, PDG Matko Vetma), Darko Ćuruvija, guverner Dario
Bognolo,1.VDG Dražen Melčić i predsjednik Povjerenstva za ND Milorad Stanić.
Analizom prispjelih primjedbi i prijedloga utvrđujemo da se je glavna rasprava odnosila na nekoliko
bitnih pitanja te da su iz rasprave proizišli stavovi koji slijede i koji su ugrađeni u Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta:
1.
2.
3.

usklađenje sa Zakonom o udrugama - prihvaćeno
o sjedištu – proizišlo kompromisno rješenje, sjedište Zagreb s mogućnošću „adrese za
komunikaciju“ – čl.2
o gospodarskoj djelatnosti - izostavljeno

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

o uvjetima za izbor drugog Viceguvernera – 120 umjesto 30 dana prije Konvencije kandidirati
kandidata za drugog Viceguvernera kako bi i druga regija istoga mogla kandidirati ukoliko prva
nema kandidata – čl. 33
o profesionalizaciji tajnika – izostavljen prijedlog o mogućoj profesionalizaciji tajnika čl.38
Povjerenstvo predlaže da se ova tema razradi u budućim izmjenama statuta ili u Pravilniku
distrikta.
o međusobnom izvješćivanju i Magazinu D-126 u pisanom obliku – ostalo kao do sada – čl.12 .
Povjerenstvo je stalo na stanovište da i ovo pitanje treba urediti u narednim izmjenama statuta.
o Leo klubovima i maloljetnicima – izostavljeno, kao do sada
o 3 ili 4 sjednice kabineta – kompromisno rješenje je nađeno u 4 sjednice uključujući Konvenciju –
čl.27
o pravovremenoj dostavi dokumenata za Konvenciju – dostava 15 dana prije Konvencije – članak 20
o osobi voditelja postupka za izbor drugog viceguvernera - ostaje kao do sada – čl.33a
o statusu Vijeća Guvernera – ostaje kao do sada – iako se u raspravi nekoliko klubova smatra da je
nepotrebno duplicirati dva tijela sa istim zadaćama Vijeće guvernera i Vijeće za strategiju s tim više
što su u Vijeću za strategiju svi PDG–i.
Isto tako međunarodni statut ne poznaje institut Vijeća guvernera u samostalnim Distriktima već
samo u multi Distriktima. Povjerenstvo predlaže da se i ovo pitanje riješi u budućim izmjenama
statuta.
o načinu reguliranja sukoba interesa unutar Distrikta (nadzorni odbor, arbitražno vijeće, časni sud) –
ostaje u nadležnosti Nadzornog odbora kao u nacrtu i dosadašnjem Statutu – čl.46a
o tekstu Izvorišnih postavki – iako imamo već prijedlog novog teksta izvorišnih postavki s obzirom
da one nisu bile predmetom javne rasprave predlaže se da ostanu postojeće do novih izmjena
statuta
razne pojedinačne nomotehničke i jezične korekcije – dijelom izvršene, dijelom ostavljene za 2016.

Sve primjedbe i prijedlozi osim usmenih su dokumentirane u tajništvu Distrikta i kod Predsjednika
Povjerenstva ND te ćemo ih učiniti dostupnim svim zainteresiranima na poziv.
Prijedlog Izmjene i dopune Statuta za konvenciju u Našicama sastavljen je na način da je:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta prilagođen većinskom stavu iz rasprave o Nacrtu
2. Prijedlozi koji zadiru u bitnost Statuta, a koji nisu ponuđeni na raspravu kroz Nacrt Izmjena i dopuna i
koji nisu prethodno raspravljeni na Vijeću za strategiju ili Kabinetu Guvernera kao što su: status Leo
kluba i Leo Distrikta; način rješavanja sukoba interesa unutar Distrikta kroz Nadzorni odbor, sud časti
ili arbitražno vijeće; status Vijeća Guvernera; nisu ugrađene u Prijedlog Statuta. O tim pitanjima još
članovi Distrikta mogu podnositi samo konkretne amandmane o kojima će se pojedinačno glasovati na
Konvenciji, ali predlažem da ta pitanja ostanu za narednu izmjenu Statuta i Konvenciju koja će uslijediti
poslije Našica.
3. Sve što sada nije ugrađeno u Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta biti će radni materijal za sjednicu
Povjerenstva za normativnu djelatnost nakon sjednice Konvencije u Našicama kako bi započeta
rasprava u kontinuitetu bila nastavljena i dovršena u 2016. godini
4. zahvaljujem svima koji su doprinijeli unapređenju našeg Statuta i napominjem da je provedena
rasprava ukazala na daljnju potrebu unapređenju istoga. S obzirom na način organiziranja i djelovanja
Distrikta ne treba imati ambicije da se sve mora definirati i završiti u ovoj godini i treba omogućiti
tijelima Distrikta da rasprave i zauzmu stavove o bitnim pitanjima prije njihove nomotehničke
prilagodbe za ugradnju u Statut.
Treba nastaviti sa radom Povjerenstva kako bi se do Konvencije 2016. godine otvorena pitanja još jednom
analizirala i raspravila. Temeljem učešća u provedenoj raspravi i u tom smislu iskazanog interesa za
značajniji doprinos mogu predložiti snažnije Povjerenstvo za normativnu djelatnost ili njegovo proširenje

(Hana Horak, Jesenka Šojat, Darko Ćuruvija, Davorka Mezić i Milorad Stanić i drugi na prijedlog budućeg
guvernera) te ih ovlastiti za rad na Statutu do Konvencije 2016. godine.
Temeljem rasprave o nacrtu Izmjena i dopuna Statuta do i na sjednici PKG u Solinu, usvojen je Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta udruga Lions kluba Hrvatske – Lions Distrikt 126 – Hrvatska i spreman je za
usvajanje na Konvenciji u Našicama, a time i ispunjen zakonski uvjet za usuglašavanje našeg Statuta sa
Zakonom o udrugama, a što mora biti gotovo do 30.09.2015. godine.
Osim Konvencije u Našicama nemamo drugu na kojoj bi mijenjali Statut, ali možemo to činiti na slijedećoj
Konvenciji 2016. godine ako Povjerenstvo za normativnu djelatnost nastavi sa radom na reguliranju i
definiranju otvorenih statutarnih pitanja i nakon sjednice Konvencije u Našicama.
Svako drugačije stajalište naravno da je dopušteno i da je legitimno, ali molim da vodimo računa o pripremi
konvencije na način da se ista može odvijati bez zastoja. U tom smislu skrećem pozornost na Zaključak PKG
iz Solina koji predlaže članstvu da se na Konvenciji suzdrži od amandmana.
Nakon iscrpne i sveobuhvatne rasprave u kojoj je sudjelovala većina prisutnih na Vijeću zaključeno je
slijedeće:
1.da se u izmjene i dopune Statuta krenulo zbog zakonske obveze usklađenja sa Zakonom o udrugama što nam je
obveza do 1.10.2015 g.
2.da je predloženi Nacrt izmjena i dopuna nakon rasprave u klubovima obuhvatio skoro sve primjedbe iz rasprave i da
ga kao takav treba predložiti PKG da ga usvoji i uputi kao prijedlog Konvenciji na usvajanje
3. predlaže se jedna dopuna prijedloga i to u čl.33 da se utvrdi regionalni redoslijed kandidata za 2. Viceguvernera i
obaveza kandidiranja 120 dana prije konvencije
Ostale primjedbe su nomo - tehničke prirode koje će se ugraditi u statut kao nomo -tehničko sređivanje
4.Predlaže se da Povjerenstvo za normativnu djelatnost nastavi raditi na izmjenama i dopunama Statuta onih pitanja
koja su u raspravi proizišla kao potreba ugradnje u Statut do sljedeće Konvencije u mandatu Dražena Melčića.
Navedeni zaključci su jednoglasno usvojeni.

POD AD 3.
Guverner je izvijestio da ga je PID Bojan Šober obavijestio o pismu IP Joa Prestona kojim ga poziva da se očituje o
pismu jedne članice Leo Distrikta koja se obratila njemu sa pismom u kojem navodi niz nepravilnosti u radu D -126.
Guverner predlaže da se o ovome ne otvara rasprava i da će se on očitovati PID i IP u svezi s tim.
Nije bilo prijedloga za daljnju raspravu. Sjednica je završena u 10,30 sati.

DG Dario Bognolo

Zapisničar

U Poreču, 20.03.2015 g.

Tajnik Zlatko Janković-Miloš

