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ZAPISNIK 
 

S REDOVNE IZVJEŠTAJNO-IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA 
"PINKLEC" SVETA NEDELJA, ODRŽANE 28. SIJEČNJA 2020. U SVETOJ NEDELJI, 

STILINOVIĆEVA 7, S POČETKOM U 19:00 
 
Ad 1. 
Predsjednik Denis Ježdik otvorio je sjednicu Skupštine u 19:00. S obzirom da u 19:00 nije bila 
nazočna natpolovična većina članova, sukladno točki 19. Statuta udruge, početak sjednice 
odgođen je za pola sata, kada sjednica može započeti ako je prisutno više od trećine članova 
Skupštine.  
 
Ad 2. 
Verifikacijska komisija u sastavu Tihomir Potarić i Željko Hajtok utvrdila je da je na sjednici  
nazočno 36  od 95 članova Skupštine. Utvrđeno je da je nazočno više od trećine članova 
Skupštine te da se Skupština može održati u skladu sa Statutom Društva. 
 
Ad 3. 
U Radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani Denis Ježdik, Sandra Šabarić i Petra Pavec.  
 
Ad 4. 
Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red: 
 
1. Otvaranje sjednice Skupštine 
2. Izbor Verifikacijske komisije 
3. Izbor Radnog predsjedništva 
4. Usvajanje dnevnog reda 
5. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika 
6. Izvještaj o radu Društva u 2019. g. 
7. Plan rada za 2020. g. 
8. Izvještaj Komisije za planinarske putove za 2019. g. i plan rada za 2020. g. 
9. Financjski izvještaj za 2019. g. 
10. Financijski plan za 2020. g. 
11. Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. g. 
12. Izvještaj Suda časti za 2019. g. 
13. Promjena članka 19. Statuta Društva 
14. Razrješenje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog 
odbora i Suda časti 
15. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i 
Suda časti 
16. Razno 
 
Ad 5. 
Za zapisničara je jednoglasno izabran Mladen Planinšek, a za ovjerovitelje zapisnika Kaja 
Marjanović i Vladimir Zeman. 
 
Ad 6. 
Nakon što je predsjednik Udruge Denis Ježdik pročitao izvješće o radu Društva tijekom 2019. 
godinu te nakon održane rasprave, izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
Ad 7. 
Nakon što je predsjednik Društva Denis Ježdik pročitao Plan rada Društva za 2020. godinu te 
nakon održane rasprave, plan rada je jednoglasno usvojen. 
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Ad 8. 
Nakon što je voditelj Komisije za planinarske puteve Marin Hrastov pročitao izvješće o radu 
Komisije tijekom 2019. i plan rada Komisije za 2020. godinu, te nakon održane rasprave, 
izvješće i plan rada Komisije jednoglasno su usvojeni. 
 
Ad 9. 
Nakon što je tajnik Društva Mladen Planinšek pročitao izvješće o financijskom poslovanju 
Društva tijekom 2019. te nakon održane rasprave, izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
Ad 10. 
Nakon što je tajnik Društva Mladen Planinšek pročitao financijski plan za 2020. te nakon 
održane rasprave, financijski plan je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 11.  
Nakon što je predsjednik Nadzornog odbora Društva Vladimir Zeman pročitao izvješće 
Nadzornog odbora Društva za 2019. te nakon održane rasprave, izvješće  je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 12.  
Članica Suda časti Ivana Barać izvijestila je da Sud časti tijekom 2019. nije imao potrebe za 
intervencijama. 
 
Ad 13. 
Prijedlog izmjene članka 19. Statuta Društva. 
 
Nakon održane rasprave, jednoglasno se usvaja prijedlog da se dosadašnji tekst članka: 
 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih 
članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. 
Iznimno, ukoliko do početka sjednice Skupštine ne dođe natpolovična većina članova, 
početak sjednice Skupštine se odgađa za 30 minuta. U tom periodu članovi Upravnog 
odbora pokušat će kontaktirati telefonom članove koji nisu nazočni i pozvati ih da dođu na 
sjednicu Skupštine. Ukoliko se nakon 30 minuta ne pojavi dovoljan broj članova, sjednica 
Skupštine se može održati s jednom trećinom članova, a odluke se donose natpolovičnom 
većinom nazočnih članova. Glasanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako 
Skupština ne odluči drugačije. 
 
promijeni u: 
 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna jedna trećina svih članova 
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. 
Iznimno, ukoliko do početka sjednice Skupštine ne dođe jedna trećina članova Skupštine, 
početak sjednice Skupštine odgađa se za 20 minuta. U tom periodu članovi Upravnog 
odbora pokušat će kontaktirati telefonom članove koji nisu nazočni i pozvati ih da dođu na 
sjednicu Skupštine. Ukoliko se nakon 20 minuta ne pojavi dovoljan broj članova, sjednica 
Skupštine može se održati ukoliko je prisutno najmanje 20 članova Skupštine, a odluke se 
donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Glasanje na sjednici Skupštine u pravilu 
je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije. 
 
 
Ad 14. 
Nakon održane rasprave, prijedlog o razrješenju dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika, 
članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Suda časti jednoglasno je 
usvojen. 
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Ad 15. 
Nakon održane rasprave, za predsjednika Društva, ujedno člana Upravnog odbora jednoglasno 
je izabran Milan Kaniški. 
 
Nakon održane rasprave, za dopredsjednika Društva, ujedno člana Upravnog odbora jednoglasno 
je izabran Željko Hajtok. 
 
Nakon održane rasprave, za tajnika Društva, ujedno člana Upravnog odbora jednoglasno 
je izabran Mladen Planinšek. 
 
Nakon održane rasprave, za članove Upravnog odbora jednoglasno su izabrani Sandra Šabarić, 
Petra Pavec, Marin Hrastov i Zvonimir Čižmar. 
 
Nakon održane rasprave, za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani Vladimir 
Zeman, Joso Štimac i Tihomir Potarić. 
 
Nakon održane rasprave, za članove Suda časti jednoglasno su izabrani Ivana Barać, Iva Barun i 
Silvijo Hajduk. 
 
Ad 16.  
Razno 
 
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
Sjednica Skupštine završena je u 20:50 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Ovjerovitelji zapisnika:  
Mladen Planinšek    
  1. Kaja Marjanović  
    
  2. Vladimir Zeman  
 
 


