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Planinarsko društvo „ STUBIČAN“
Golubovečka 34
Donja Stubica
planinari.stubicani@gmail.com
www.pdstubican.hr

Predmet: ZAPISNIK SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE PD „STUBIČAN”
Na temelju odluke Izvršnog odbora Planinarskog društva “Stubičan” Donja Stubica,
sukladno članku 25. Statuta sazvana je redovna sjednica Skupštine Društva koja se održala u petak
25.01.2019. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Stub-Kluba, Toplička 7, Donja Stubica.
Sjednicu Skupštine otvara predsjednica Društva, gđa Ines Krušelj-Vidas te predlaže rad po točkama
Dnevnog reda koji je članovima upućen putem e-pošte.

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 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.
Hrvoje Dolenec
III.
Isabella Lacković

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 Na prijedlog predsjednice Društva za zapisničara je predložen:
I.
Daniel Kuren, zapisničar
Za ovjerovitelje zapisnika predloženi:
II.
Jasminka Repar
III.
Nino Čirjak
Javnim glasovanjem su jednoglasno potvrđeni za isto.
Izbor verifikacijskog povjerenstva
 Na prijedlog radnog Predsjedništva za verifikacijsko povjerenstvo su predloženi, a od strane
Skupštine jednoglasno potvrđeni članovi Društva:
I.
Davor Kučko
II.
Robert Vidas

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 Verifikacijska komisija izvještava da je na Skupštini prisutno 10 članova sa pravom glasa, a
broj nazočnih za kvorum je 18.
 Sukladno Statutu čekamo 30 min, nakon kojih je potrebno prisustvo 25% članstva, što je
ispunjeno i Skupština počinje sa radom.
 Potpisna lista prisutnih članova nalazi se u prilogu zapisnika.

2

4. Izvješće o radu PD“Stubičan” u 2018.g.
 Izvješće o radu društva u 2018. g. podnosi Ines Krušelj-Vidas, predsjednica Društva, te se isto
nalazi u prilogu.

5. Financijsko izvješće PD“Stubičan” u 2018.g.
 Financijski izvještaj podnesen od strane blagajnika Roberta Vidasa, te se isto nalazi u prilogu
zapisnika.

6. Izvješće Nadzornog odbora i izvješće Suda časti
 Izvješće Nadzornog odnosa podnosi predsjednik Nadzornog odbora, a izvješće Suda časti
predsjednik Suda časti. Oba izvješća se nalaze u prilogu zapisnika.

7. Rasprava o izvješćima – usvajanje izvješća
 Sva izvješća javnim glasovanjem prihvaćena jednoglasno

8. Kratki osvrt na ostvarene aktivnosti iz plana za 2019. g. prihvaćenog na prošloj sjednici
Skupštine kod Lojzeka i projekcija za ostale aktivnosti (u prilogu)
 Plan rada društva za 2019.g. prezentiran od strane predsjednice i blagajnika društva. Plan
rada za 2019. g. se nalazi u prilogu zapisnika.
Plan rada jednoglasno prihvaćen.

9.

Prijedlog plana rada i financijskog plana PD “Stubičan” u 2020.godini (u prilogu)



Prijedlog plana rada prema glavnim područjima aktivnosti i prijedlog financijskog plana koji je
napravljen prema prihodima u 2018.g iznijela je predsjednica.

10. Rasprava o prijedlogu i usvajanje plana rada i financijskog plana za 2020. ( u prilogu )


Prisutni su se s predloženim planom složili i on je jednoglasno prihvaćen.

11. Prijedlozi članova za nagrađivanje
Nije bilo prijedloga.

12. Dogovor za 49. Pohod Stazama Gupčevih puntara – zaduženja članova





Usuglašena ruta kretanja
Božek Pod Lipom: čeka nas čaj i kuhano vino
Jedemo kruh, pekmez i mast – na okrjepnoj stanici
Za početak pohoda: gibanica, slanci, kolači, …dogovoreno tko će što pripremiti

13. Razno



Projekcija fotografija sa pohoda u 2018. – Hrvoje Dolenec
Projekt izgradnje stijene za penjanje u sportskoj dvorani – komentari i dogovori
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ZAPISNIČAR :

_______________________________
(DANIEL KUREN)

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

______________________________
( JASMINKA REPAR )

___________________________
( NINO ČIRJAK )

