
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z A P I S N I K 
 

s  1. sjednice Kabineta Guvernera u proširenom sastavu 
za Lions godinu 2006./2007. 

 
1. sjednica PKG održana je 30.rujna 2006. godine u prostorima 

Središnje biskupijske i fakultetske knjižnice (SBFK), 
Petra Preradovića 17 u Đakovu 

s početkom u 10.00 sati. 
 
 
Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi KG: 
 

• Lahorka Vlahek-Domac – DG u godini 2006/2007  
• Darko Angebrandt – tajnik Kabineta 
• Ana Agotić – rizničarka Kabineta 
• Matko Vetma – 2. VDG 
• Šime Nevidal – PDG, Urednik Magazina, Konvencija  
• Mladen Kajganić – RC regije Istok 
• Dario Balekić -  ZC u regiji Istok 
• Zlatko Mihić - ZC u regiji Istok 
• Darko Bradašević - ZC u regiji Sjever 
• Kazimir Kišasondi - ZC u regiji Sjever i Projekti za LCIF 
• Sanja Šarić - ZC u regiji Jug 
• Ivan Rude – ZC u regiji Jug 
• Josip Baričević - ZC u regiji Zapad 
• Đek Šurija – ZC u regiji Zapad 
• Igor Rožanić – Predsjednik povjerenstva za orijentaciju članstva 
• Vinka Mitrović – Predsjednica povjerenstva za brigu o LEO klubovima 
• Lydia Čuk, Predsjednica povjerenstva za razmjenu mladih 



 
 

Zbog obveza sastanku nisu nazočili uz ispriku: 
  
• IPDG Radoslav Galić 
• Mirko Barišić – PDG i predsjednik Vijeća Guvernera 
• Ivica Jakić – PDG i Međunarodna suradnja 
• Antun Tucak – PDG i Izdavačka djelatnost 
• Borut-Borja Kopani – VDG  i vođenje Merl Teama 
•  Antonija Uglešić – PDG i LCIF 
•  Olga Šober – PDG, Sight First II i Počasni odbor 
• Bojan Šober – PDG i Grand Prix 
•  Borben Uglešić – PDG i Borba protiv ovisnosti 
• Franjo Sinković – PDG, Regata Lions Cup i Mediteranska konvencija 
•  Darko Krmpotić - ZC u regiji Istok 
•  Josip Tomašković – RC regije Sjever 
• Vesna Tripković – ZC u regiji Sjever 
•  Nikša Milić – RC regije Jug 
• Radovan Mihelić – RC u regiji Zapad 
•  Ivica Belinić – Predsjednik povjerenstva za informatiku i WEB 
• Vedran Milat – Predsjednik LEO Districta 
• Ksenija Plantak – ZC u regiji Istok 
• Nada Arbanas – ZC u regiji Istok 
• Branko Lovrić – ZC u regiji Sjever  
• Vlado Prskalo – Predsjednik povjerenstva za razvoj rukovođenja 
• Božica Barišić- Predsjednica povjerenstva za očuvanje vida 
• Anton Kovačev, Predsjednik finacijskog povjerenstva 
• Željko Metelko, Predsjednik povjerenstva za dijabetes 
• Jasminka Mesarić, Predsjednica povjerenstva za poster mira 
• Ivo Giovanelli, Predsjednik povjerenstva za borbu protiv mržnje 
• Mate Zlatoper – Predsjenik povjerenstva za ekologiju 
• Ninoslav Leko, Predsjednik povjerenstva za bratimljenje 

 
 
Od ukupno 45 članova Kabineta na sastanku je bilo prisutno 17, a ispričalo se 28. 
 
Sastanku su prisustvovali i slijedeći predstavnici Klubova: 
 

 1. LC «Zrinski» Čakovec (Marija Ribić-predsjednica, Vesna Sabol Opačić-tajnica, 
      Natalija Carović-član) 
 2. LC «Sv. Vlaho» Dubrovnik (Brigita Masle-predsjednica) 
 3. LC Đakovo (Željko Lovrić-predsjednik, Roland Kolarević-tajnik) 
 4. LC «Buga» Đakovo (Branka Živković-predsjednica, Blaženka Kulundžić-tajnica) 
 5. LC Našice (Zvonko Lijić-prošlogodišnji predsjednik) 
 6. LC «Frankopan» N. Vinodolski (Tonica Radić-tajnica) 
 7. LC Opatija (Dražen Kurpis-1. dopredsjednik) 
 8. LC Osijek (PDG Šime Nevidal -predsjednik) 
 9. NCLC «Kuna» Osijek (Edita Štefanić-tajnica) 
 10. LC «Mursa» Osijek (Đurđica Nevidal-član) 
 11. LC Poreč (Nevenka Šurija, Zlatko Janković-predsjednik) 

12. LC Rijeka  (Josip Baričević – ZC)  
13. LC «Sušak» Rijeka (Marlanda Humski-predsjednica, Dubravka Jurin-tajnica) 
14. LC Slavonski Brod (Zlatko Mihić-tajnik -ZC) 
15. LC «Brođanka» Sl. Brod (Kaja Grgurić-tajnica) 
16. LC «Salona» Solin (Vjekoslava Žižić-predsjednica) 
17. LC Split (Goran Šarić-predsjednik, Branko Dragičević) 
 
 
 



18. LC «Dioklecijan» Split (Mladen Vušković-predsjednik, Katarina Puljić-tajnica,  
  Niky Vušković-član, Mirko Lukić) 
19. LC Šibenik (Dušan Šarac - predsjednik, Ivan Bralić - tajnik) 
20. LC «Luca» Šibenik (Davorka Rude-predsjednica, Mira Schwyter, Darija Schwiter) 
21. LC Valpovo/Belišće (Boris Karša-predsjednik) 
22. LC Varaždin (Damir Huljev-predsjednik) 
23. LC «Sv. Nikola» Varaždin (Narcisa Huljev-predsjednica, Zdenka Vuglovečki-2. 

dopredsjednica, Davorka Petrišić-3. dopredsjednica) 
24. LC «Vereucha» Virovitica (Elvira Koić-predsjednica, Marija Teodorović-dopredsjednica) 
25. LC «Zagorje» Zabok (Nenad Kralj-predsjednik, Krešimir Ivan Rajačić-tajnik) 
26. LC Zadar (Romana Pleša-3.dopredsjednica) 
27. LC «Agram» Zagreb (Tonči Trstenjak-predsjednik, Danijel Režek-direktor članstva) 
28. LC «Gradec» Zagreb (Lydia Ćuk-tajnica) 
29. LC «Kaptol» Zagreb (Sani Pogorilić-predsjednik) 
30. LC «Maksimir» Zagreb (Tomislav Domac past predsjednik) 
31. LC «Tuškanac» Zagreb (Miljenko Puljić-član) 
32. LC «Zrinjevac» Zagreb (Ana Agotić-rizničarka) 
33. LEO Club «Jarun» Zagreb (Bruno Rechner) 
 
 
Od ukupno 58 potvrđenih klubova sastanku je prisustvovalo 32 Kluba + 1 LEO Klub. 

  
Za ovaj prvi sastanak PKG DG Lahorka Vlahek-Domac predložila je dopunjeni dnevni red točkom 
7. u odnosu na poslani dnevni red klubovima. 
  
 1. DIO  

1. Izvješće s 89. međunarodne konvencije „The International Association of Lions 
Clubs“ 

2. Informacija o održanom 1. sastanku Vijeća Guvernera i 1. sastanku Kabineta u 
Zagrebu 01.09.2006., te o broju klubova i članova 

3. Proračun za Lions godinu 2006./2007. 
4. Planovi rada Povjerenstava za Lions godinu 2006./2007. 
5. Prezentacija novih WEB stranica D-126  
6. Prezentacija Kampa mladih D-126, srpanj 2007. 
7. Prijedlog zajedničke akcije Zagrebačke filharmonije i Lions Distrikta 126  
8. Nastavak rada na izmjeni i dopuni Pravilnika D-126 
9. Razno 

2. DIO  
1. Uvodna tema vezana uz problematiku rada naše organizacije 
2. Rasprava svih zainteresiranih predstavnika klubova u okviru uvodne teme 
3. Zaključak rasprave 

 
 
Predloženi dnevni red uz navedenu dopunu je jednoglasno usvojen. 
 
Tajnik Kabineta pozdravio je sve prisutne i zahvalio što su se odazvali na ovaj prvi sastanak 
Kabineta Districta D-126 u proširenom sastavu u lions godini 2006/2007 . Zahvalio se dakako i 
domaćinima LC Buga Đakovo koja danas proslavlja svoju petogodišnjicu i LC Đakovo kao klubu 
sponzoru i također našem današnjem domaćinu. Zahvala je upućena i Središnjoj biskupijskoj  i 
fakultetskoj knjižnici u Đakovu koja nam je omogućila održavanje sastanka u njihovim novim 
prostorima. 
Nakon toga predao je riječ DG Lahorki Vlahek-Domac koja je također pozdravila sve prisutne 
predstavnike klubova i dužnosnike kabineta i zahvalila im se na odazivu. 
 
 
Ad.1 
DG Lahorka Vlahek-Domac izvijestila je o prisustvu delegacije D-126 na 89. međunarodnoj 
Konvenciji LCI-a u Bostonu i izvijestila o zacrtanim ciljevima ovogodišnjeg međunarodnog 
predsjednika. Nakon njene prezentacije još dojmova iz Bostona iznio je član naše delegacije ZC 
Darko Bradašević.   
 



 
 
Ad. 2 
Tajnik Kabineta Darko Angebrandt  izvjestio je PKG o održanim prvim sastancima VG i KG u 
Zagrebu 01.09., te da su klubovi uz poziv za ovaj sastanak dobili oba zapisnika sa navedenih 
sastanaka i da će tako biti i ubuduće. Izvjestio je nadalje da je danas Kabinet preuzeo konačno 
izvješće IPDG-a Radoslava Galića te da mu je žig Kabineta uručen 19. listopada o.g. u Osijeku. 
Prisutni nisu imali pitanja vezana za navedene zapisnik. Izvijestio je nadalje da je na sastanku 
Kabineta odlučeno da se do Đakova postavi novi dizajn naših WEB stranica, kao i da se tiska novi 
Popis članova (direktorij) i distribuira klubovima na današnjem sastanku. Oba zacrtana zadatka su 
ostvarena s ciljem kvalitetnog servisiranja klubova, pa je tajnik pozvao prisutne predstavnike 
klubova da preuzmu popise članova za svoje klubove nakon sastanka. Oni klubovi čiji predstavnici 
nisu prisutni, za njih će popise preuzeti njihovi ZC koji će ih dostaviti klubovima svoje zone. Nadalje 
je izvijestio o broju klubova i broja članova na dan preuzimanja tajničkih poslova districta 
01.07.2006. Prema izvještaju LI na taj dan u D-126 Hrvatska registrirano je 58 klubova s  1514 
članova, a upravo danas stigao je novi izvještaj gdje je sada ukupno registrirano 1546 članova u 59 
klubova. Prema danas distribuiranom Popisu članova za 2006/2006 godinu postoji velika 
podudarnost s brojem članova jer u našem popisu stoji brojka od 1551 člana u 59 klubova. 
Naglasio je da su prema Međunarodnom statutu, čiji prijevod se nalazi u Popisu članova, verzija od 
04.07.2006., znatno pooštrene mjere protiv klubova koji su duže od 150 dana  dužni središnjici 
više od 1.000 $. Takvi klubovi biti će bez upozorenja obrisani, uključivo i njihov Charter, što znači 
da će za ponovnu registraciju morati uplatiti dug za članarinu, ali i upisninu za sve članove. Zbog 
toga se apelira na klubove da uredno podmiruju svoje financijske obveze. 
 
Ad.3 
DG Lahorka iznijela je usvojeni proračun na sastanku Kabineta 01.09. uz opasku da će se taj 
proračun revidirati tijekom tekuće lions godine prema stvarno raspoloživim sredstvima i 
financijskim zahtjevima, ali da će Kabinet maksimalno racionalno raspolagati s predviđenim 
sredstvima. Na predočeni proračuna nije bilo primjedbi. 
DG Lahorka informirala je o dosada odobrenim iznosima za projekte u D-126 sufinacirane 
donacijama LCIF-a, pa je tako utvrđeno da je kroz ukupno četiri projekta za Hrvatsku od strane 
LCIF-a odobreno ukupno USD 257.639,00, dok je istovremeno u razdoblju od 2000. do 2005. 
ukupno iz D-126 u LCIF doznačeno USD 9.108,20.  
 
 
Ad.4 
Otvorena je prezentacija planova rada nazočnih Povjerenstava. U točku su se uključila slijedeća 
povjerenstva: 
 

• Lydia Čuk, Predsjednica povjerenstva za razmjenu mladih 
• Vinka Mitrović – Predsjednica povjerenstva za brigu o LEO klubovima 
• Bruno Rechner – Dopredsjednik Leo Distrikta 
• Igor Rožanić – Predsjednik povjerenstva za orijentaciju članstva 
• Branko Dragičević –  Regata Lions Cup  
• Kazimir Kišasondi – Predsjednik povjerenstva za projekte LCIF-a 

 
čiji predsjednici su iznijeli planirane aktivnosti i probleme u realizaciji predviđenih planova. 
Branko Dragičević je posebno naglasio probleme koje ima Povjerenstvo za regatu, jer ove godine 
ACI prodaje svoje brodove, te su lionsi usmjereni na čarter flote. Prema prvim proračunima to 
znači da će za najam brodova, za cca 30 posada, biti potrebno cca. 20.000 Eur. Povjerenstvo i 
dalje pokušava pronaći najpovoljniju opciju najma brodova, te ne dvojimo da će predložiti 
najpovoljnije rješenje.  
 
Ad.5 
Predsjednik povjerenstva za WEB, Ivica Belinić, nažalost zbog bolesti nije bio prisutan sjednici pa 
je tajnik Darko Angebrandt prezentirao izgled i mogućnosti novih WEB stranica, ističući da su one 
nastavak rada koji su do sada na ovom planu napravili u LC Našice, gdje je dosadašnji predsjednik 
povjerenstva za WEB bio Mladen Kajganić, a glavni “operativac” Milan Grković.   
 
 
 



 
 
DG Lahorka Vlahek-Domac istaknula je da je ogroman trud uložen da se napravi novi dizajn naših 
stranica i da se one danas u Đakovu pojave on-line. U slijedećem periodu pozvani su svi klubovi, 
koji imaju svoje stranice da se jave Ivici, kako bi troškovi servera bili što manji, jer na ovom 
distriktualnom serveru ima dovoljno mjesta i za posebne stranice klubova. 
U raspravu se uključio ZC Đak Šurija i predložio da svi klubovi pošalju podatke o ukupnim 
financijskim pomoćima koje su od svog osnutka ostvarili, kako bi na WEB stranici izašao podatak 
koliko je ukupno sredstava Lions Distrikt u 15 godina djelovanja prikupio i na taj način bi trebali 
privući veću medijsku pozornost. 
 
Ad.6 
Tajnica LC Zrinjski Čakovec Vesna Sabol-Opačić, iscrpno je informirala nazočne o velikom trudu 
koji su uložile članice kluba na pripremi Kampa mladih u Međimurju u ljeto 2007. godine. Iz 
prezentacije se dalo isčitati da već sada, 30.09.2006., Povjerenstvo za razmjenu mladih ima jako 
puno definiranih stvari vezano za realizaciju kampa mladih, što znači da Distrikt ima dovoljno 
vremena za kvalitetnu realizaciju kampa. Prezentacija i trud članica LC Zrinjski nagrađen je burnim 
aplauzom te je dogovoreno da se nastavlja daljnja kvalitetna priprema kampa za slijedeću godinu.   
 
Ad.7 
Naš donedavni član LC Tuškanac i ravnatelj Zagrebačke filharmonije iznio je ideju o zajedničkoj 
realizaciji humanitarnog koncerta  povodom 100.obljetnice rođenja Cipre,Papandopula, Brkanovića  
kojemu bi dirigirao Vjekoslav Šutej . Koncert bi se održao 02. prosinca 2006. u KD "Vatroslav 
Lisinski", Zagreb. Očekivani broj posjetitelja bio bi cca. 1400 uz predloženu prosiječnu cijenu 
ulaznice od 100,- kn. Prodaja ulaznica bila bi putem blagajne KD "Vatroslav Lisinski“ i Lions 
klubova. Namijena prihoda od prodanih ulaznica bila bi nabavka specijalnog vozila za prijevoz 
štićenika "Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava", Zagreb .  

Svi prisutni podržali su ovaj prijedlog te je zaključeno da će, zbog velikog interesa za koncert, svaki 
zainteresirani član lionsa moći kupiti samo dvije ulaznice, te da će to biti jedna prava prezentacija 
našega distrikta u medijima. 
 
Ad.8 
DG Lahorka je predložila  smjernice po kojima bi trebalo nastaviti rad na promjeni Pravilnika, kako 
bi Pravilnik konačno usvojili na Konvenciji u Osijeku, a s kojima se složilo i VG i KB u Zagrebu, te 
će se u tom pravcu nastavititi radovi na Izmjenama Pravilnika D-126 Hrvatska.  Predsjednik 
povjerenstva za izmjene Pravilnika je ZC Ivan Rude koji treba kompletirati povjerenstvo s po 
jednim predstavnikom iz svake regije i to trebaju biti stariji članovi povjerenstva koji znaju 
kontinuitet traženih promjena.  
Paralelno s tiskanjem Popisa članova Kabinet je dao na prevođenje najnoviju verziju 
Međunarodnog statuta s datumom 04.07.2006 koji je tiskan u Popisu članova, tako da sada u 
Popisu imamo najnoviju verziju Statuta LI-a, što će uvelike olakšati rad Povjerenstva za izmiene i 
dopune našega Pravilnika.  
 
Ad.9 
 
Predsjednik LC Dijoklecijan Mladen Vušković uručio je DG Lahorki poklon talijanskog guvernera s 
njihovog bratimljenja u Italiji kao i poklon njihovog kluba LC Dijoklecijan. 
 
DG Lahorka izvjestila je PKG o dolasku IPIP Ashoka Mehte s otprilike 100 Lionsa brodom u 
Dubrovnik 12.11.2006. Organizaciju njihovog prijema u Dubrovniku preuzeo je LC Sveti Vlaho, a 
kada budemo znali više pojedinosti o njihovom dolasku dogovoriti ćemo detalje njihovog boravka. 
 
Zaključeno je da zbog prihvaćene inicijative zajedničke akcije sa Zagrebačkom filharmonijom koja 
će se odvijati 02.prosinca, drugi sastanak Kabineta u proširenom sastavu bude, ne kako je 
najavljeno u Zadru 02.12.2006, već 25.11.2006 u Čakovcu 
 
DG Lahorka  uručila je značke s dijamantima za povečanje broja članova, KOJE JE POSLAO IPIP 
Dr. Ashok Mehta prošlogodišnjim predsjednicima LC Salona Milanu Ugrinu (primila sadašnja 
predsjednica Vjekoslava Žižić) i LC Đakovo Dario Balekiću. 
 
 
 



 
Tajnica LC Brođanke – Kaja Grgurić obavjestila je prisutne da će se 28.10.2006 održati Charter 
night novoga NCLC Marsonia u Slavonskom Brodu, kao i da će se 18.11. održati njihova 
tradicionalna regionalna akcija «Vinom protiv mina», te pozvala klubove da se odazovu pozivima. 
 
 
Kako je I dio sastanka predviđen da traje 1 sat, zbog dužine nekih izlaganja, što ćemo ubuduće 
upozorenjima skraćivati, sastanak je trajao 2 sata, što znači da je cijelo predviđeno vrijeme za 
sastanak potrošeno na njegov prvi dio. Zbog toga je tajnik predložio da za drugi dio samo uvod da 
predviđeni uvodničar RC Mladen Kajganić, a da se o naznačenim temama mišljenja daju na našoj 
WEB stranici, u forumu koji će uskoro proraditi. Za slijedeći sastanak u Čakovcu naznačene teme 
biti će poslane klubovima zajedno s pozivom za 2. sastanak, pa ćemo predviđeni razgovor obaviti 
tamo.    
 
Nakon naznaka tema za razgovor od strane RC Mladena, DG Lahorka i tajnik zahvalili su se svima 
koji su se odazvali na ovu 1. sjednicu Kabineta u proširenom sastavu, te sve prisutne pozvali u 
13.00 sati na Svečanu sjednicu proslave 5 godina rada LC Buga Đakovo u istom prostoru, te da 
prisustvuju uručenju humanitarne donacije Centru za dnevni boravak starih i osamljenih osoba 
kojom Buge slave svoju petogodišnjicu. 
 
Svi koji su prisustvovali Svečanoj sjednici nazočili su uručenju čeka na iznos od 30.000,00 kn i 
niza vrijednih poklona od lions klubova, koliko su do sada skupile članice LC Buga u ovom 
humanitarnom projektu, kojemu se aktivno odazvala, uz ostale donatore i velika većina lions 
klubova našega distrikta. Na našim internet stranica biti će stalno dostupan podatak o ukupno 
prikupljenim sredstvima za ovaj humanitarni projekt koji traje i dalje. Na taj način je kompletan 
Kabinet u proširenom sastavu i svi lions dužnosnici koji su bili prisutni na sastanku u Đakovu  dao 
potporu lokalnom lions klubu u provedbi ove značajne humanitarne akcije. Prema deklariranom 
programu DG Lahorke Vlahek-Domac i buduća lions okupljanja i sastanci proširenog kabineta 
trebaju biti popraćeni odgovarajućim humanitarnim aktivnostima lokalnih lions klubova u sredinama 
gdje se okupljanja i sastanci organiziraju.      
 
 
 
 
Sastanak je završio u 12.25 sati    Tajnik Kabineta D-126 Hrvatska 

 
 

Darko Angebrandt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


