ZAPISNIK
sa redovne godišnje Skupštine triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica održane
26.02.2017. u Sportskom centru u Gornjoj Stubici
Prisutno 12 člana Skupštine i gosti: načelnik Općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić,
zamjenik općinskog načelnika Vladimir Škvorc i predsjednik Sportske zajednice Općine
Gornja Stubica Siniša Kuhta.
Skupština je započela sa radom u 18,00 sati.
Točka 1.
Predsjednik Kluba Željko Lisak otvara Skupštinu, pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni
red kao u pozivu:
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor verifikacijske komisije
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Podnošenje izvješća o radu Triatlon kluba za 2016. godinu
7. Podnošenje financijskog izvješća Triatlon kluba za 2016. godinu
8. Diskusija o podnijetim izvješćima i usvajanje istih
9. Plan rada i financijski plan za 2017. godinu:
- Predstavljanje kalendara natjecanja
- Organizacija 16. Zagorski triatlon
- Licenciranje članova, članarina, novi članovi
- Nabava nove sportske odjeće
10. Pitanja i prijedlozi
11. Slobodna riječ
12. Zatvaranje Skupštine
Nakon čitanja dnevnog reda daje prijedlog na usvajanje.
- Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 2.
U radno predsjedništvo predlaže se:
1. Željko Lisak, predsjedavajući
2. Željko Lukina, tajnik kluba
3. Krunoslav Borovec, podpredsjednik kluba
- Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Točka 3.
Za zapisničara se predlaže: Marijan Sviben
Za ovjerovitelje zapisnika predlaže: 1. Branko Razum
2. Matija Lukina
- Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Točka 4.
Za verifikacijsku komisiju se predlaže:
1. Lovro Borovec - predsjednik komisije
2. Ivana Lukina - član
3. Jana Đurđević - član
- Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Izabrana radna tijela zauzimaju svoja mjesta.
Točka 5.
Predsjedavajući traži od verifikacijske komisije da utvrde broj nazočnih članova Skupštine i
da daju izvješće.
Predsjednik komisije Lovro Borovec izvještava da je na sjednici Skupštine prisutno 12 člana
što je dovoljno za rad Skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.
Točka 6.
Podnošenje izvješća o radu Triatlon kluba za 2016. godinu – izvjestitelj je član kluba Matija
Lukina.
- Izvješće je prilog i sastavni dio zapisnika.
Točka 7.
Podnošenje financijskog izvješća Triatlon kluba za 2016. godinu – izvjestitelj je
Podpredsjednik Kluba Krunoslav Borovec.
- Izvješće je prilog i sastavni dio zapisnika.
Točka 8.
Uslijedila je diskusija o podnijetim izvješćima. Nakon diskusije pristupilo se usvajanju istih.
- Izvješća su jednoglasno usvojena.
Točka 9.
Plan rada i financijski plan za 2017. godinu:
- Kalendar natjecanja
- O organizaciji 16. Zagorskog triatlona
- O novim članovima (Ivana Lukina, Nino Burek)
- O potrebi nabave nove sportske odjeće
- Predstavljanje promotivnog plakata kluba za 2017. godinu sa zahvalom i promidžbom
sponzora kluba – izrada Jana Đurđević, printanje „Studio 5“ Donja Stubica
O svemu navedenom, govorio je član kluba Matija Lukina.
Točka 10.
Nije bilo pitanja ni prijedloga. Točka 9. je jednoglasno prihvaćena.
Točka 11.
Slobodna riječ. Skupštini se obratio zamjenik općinskog načelnika Vladimir Švorc koji je
pozdravio sve prisutne te čestitao članovima Triatlon Kluba Rudolf Perešin na rezultatima iz
2016. godine i dao potporu u daljnjem radu kluba.
Skupštini se obratio i Predsjednik Sportske zajednice Općine Gornja Stubica Siniša Kuhta,
koji je dao do znanja da je Općina Gornja Stubica povećala za 20 posto prihodne za sport u
2017. godini te time će i biti uvećana dosadašnja primanja Triatlon Kluba za isti iznos od
Sportske zajednice Općine Gornja Stubica.

Na kraju se obratio i Predsjednik Kluba Željko Lisak koji se zahvalio Svima koju podupiru rad
kluba, a posebno Općini Gornja Stubica. Zaželio je dobrodošlicu novim članovima kluba.
I za kraj zahvalio se Željku i Matiji Lukina koje je nazvao da su „stup kluba“ i bez koji klub ne
bi ovako dobro funkcionirao. Time je završio Skupštinu kluba.
Skupština je završena u 19,00 sati.
Zapisničar: Marijan Sviben, ________________________
Ovjerovitelji zapisnika:
1. Branko Razum, ___________________________
2. Matija Lukina, ____________________________

