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Planinarsko društvo „ STUBIČAN“  
Kolodvorska 16  
Donja Stubica  
planinari.stubicani@gmail.com 
www.pdstubican.hr 

 
 

Predmet: ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE PD „STUBIČAN” 
 

 
Temeljem odluke Izvršnog odbora PD „Stubičan“ na sjednici održanoj 6.1.2017., sukladno članku 26. 
Statuta sazvana je i održana Izborna Skupština PD „Stubičan“ u subotu 28.1.2017. u 17 sati u prostorijama 
Stub-kluba, Toplička 7, Donja Stubica.  
 

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red : 

 
1. Pozdrav predsjednice i prijedlog radnog predsjedništva (3 člana)  

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika  

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva  

4. Izvješće o radu PD “Stubičan” u 2016.g.  

5. Financijsko izvješće PD “Stubičan” u 2016.g.  

6. Izvješće Nadzornog odbora i izvješće Suda časti  

7. Rasprava o izvješćima – usvajanje izvješća  

8. Prijedlog plana rada PD “Stubičan” u 2017.godini  

9. Rasprava o prijedlogu i usvajanje plana rada za 2017.  

10. Razrješenje dosadašnjih obnašatelja dužnosti u PD „Stubičan”  

11. Izbor novih obnašatelja dužnosti u Društvu  

12. Dogovor za 47. Pohod Stazama Gupčevih puntara – zaduženja članova  

13. Razno  

 
 
Sjednicu Skupštine otvara predsjednica Društva, gđa Ines Krušelj-Vidas te predlaže rad po točkama 
Dnevnog reda  koji je članovima upućen putem e-pošte. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine i prijedlog radnog predsjedništva 

 Poslovnik o radu Skupštine koji je predložen članovima Društva jednoglasno je prihvaćen od 
strane svih članova Društva prisutnih na Skupštini 

 Radno predsjedništvo 

I. Ines Krušelj Vidas 

II. Nada Premrl 

III. Ana Sinković 

 

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika  
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 Na prijedlog radnog Predsjedništva za verifikacijsko povjerenstvo su predloženi, a od strane 
Skupštine jednoglasno potvrđeni članovi Društva : 

I. Davor Kučko 

II. Verica Dolić 

 Na prijedlog predsjednice Društva za zapisničara je predložen : 

I. Daniel Kuren,zapisničar 

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi : 

II. Hrvoje Dolenec 

III. Ivan Dolić 

Javnim glasovanjem su jednoglasno potvrđeni za isto. 

 

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva  

 Verifikacijska komisija izvještava da je na Skupštini prisutno 18 članova sa pravom glasa, a 
broj nazočnih za kvorum je 23.Sukladno Statutu čekamo 30min i krećemo sa radom. 

 

4. Izvješće o radu PD“Stubičan” u 2016.g.  

 Izvješće o radu društva u 2016.g. podnosi predsjednica društva, te se isto nalazi u prilogu. 

 

5. Financijsko izvješće PD“Stubičan” u 2015.g. 

 Financijski izvještaj podnesen od strane blagajnika, te se isto nalazi u prilogu zapisnika. 

 

6. Izvješće Nadzornog odbora i izvješće Suda časti  

 Prema izvješću Nadzornog odnosa kojeg je podnio član Tomislav Sinković nije bilo 

nepravilnosti u radu društva u 2016.g.  Predsjednik Suda časti izvijestio da nije bilo potrebe 

sastajanja Suda časti u 2016.g. 

 

7. Rasprava o izvješćima – usvajanje izvješća  

Sva izvješća javnim glasovanjem prihvaćena jednoglasno. 

 

8. Prijedlog plana rada PD“Stubičan” u 2017.godini 

Plan rada društva za 2017.g .prezentiran od strane predsjednice društva. Plan rada za 2017g 

se nalazi u prilogu zapisnika. 

 

9. Rasprava o prijedlogu i usvajanje plana rada za 2017.  

 Sve predloženo prihvaćeno jednoglasno. 

 Ivica Premrl – pita da li je u gruntovnicu zavedeno da je PD vlasnik objekta „Lojzekova kuća“ 

Ističe važnost upisivanja Društva u katastar kao vlasnik objekta. Planirati i prikupiti informacije  

o prednostima i eventualnim nedostatcima upisivanja kao vlasnika. 

Ivica Premrl  -  „Piramida“ – pitanje o sigurnosti i eventualnoj rekonstrukciji objekta radi 

dotrajalosti istog. Planirati u budućem radu. 

Školovanje vodiča – istaknuta potreba za školovanjem vodiča A kategorije unutar Društva 

 

10. Razrješenje dosadašnjih obnašatelja dužnosti u PD „Stubičan  

Svi dosadašnji članovi jednoglasno razriješeni dužnosti. 

 

11. Izbor novih obnašatelja dužnosti u Društvu  

 Upravni odbor : 

 Predsjednik Društva: Ines Krušelj Vidas 

 Dopredsjednik Društva: Hrvoje Dolenec 

 Tajnik Društva: Daniel Kuren 
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 Blagajnik Društva: Robert Vidas 

 Član: Nada Premrl 

 

 Nadzorni odbor: 

 Predsjednik : Ivica Premrl 

 Članovi : Jaminka Repar   i Tomislav Sinković 

 

 Sud časti: 

 Predsjednik: Ninoslav Repar 

 Članovi: Antonija Krušelj i Davor Kučko 

 

Svi gore navedeni obnašatelji dužnosti su prihvatili kandidature te su glasovanjem 

jednoglasno potvrđeni. 

 

12. Dogovor za 47. Pohod Stazama Gupčevih puntara – zaduženja članova  

 11.02.2017 u 09,00 početak pohoda 

 Najavili se PD “Bundek“ Mursko Središće(30ak članova), PD „Senj“,Senj(30ak članova) i PD 

“Matica“ ZG (seniorska sekcija,30ak članova) 

 Trasa puta kao i do sada, ne mijenja se 

 „Logistika“  - planirana okrepa na početku pohoda u Parku i kod rodne kuće „Matije Gupca“. 

Ove godine ne planiramo „logistiku“ na kraju pohoda kod Majsecovog mlina. 

 
13. Razno  

 Ivica Premrl – stavlja se na raspolaganje za podučavanje „novih ljudi“ koji žele učiti i stjecati 

nove vještine kretanja i boravka u planinama. Minimalno 4ero novih ljudi u grupi. 

 Franjo Sinković – pita da li je planinarski put 37.(preko „Dobra“) još uvijek ucrtan. I.Premrl daje 

pojašnjenje i zadnji info koji ima oko tog puta. Potencijalno izmiještanje puta van „Dobra“, 

prijedlog Komisiji za putove da se isti izmjesti i kao takav ucrta u kartu Medvednice. 

 Održan tradicionalni novogodišnji pohod 01.01.2017. na Lojzekov izvor, kao i ponavljanje 

pohoda 08.01.2017 

 Na kraju Skupštine prikazane slike i filmići uređenja planinarske kuće na Lojzekovom izvoru i 

dijelovi filma sa prošlogodišnjeg uspona na Monte Rosa plato. 

  

 
 
 
Sjednica Skupštine završena u 19,10h 

 
 

 

ZAPISNIČAR:   

 

_______________________________                                                                           

     (DANIEL KUREN) 

 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:                        

 

 

  ______________________________                                              ___________________________ 

             (HRVOJE DOLENEC)                                                                            (IVAN DOLIĆ) 


