
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO 
 "GRADINA" 

49282 KONJŠČINA, Vukovarska ulica 14. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
     SA REDOVNE GODIŠNJE  I  IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE  

                         HPD „GRADINA“ KONJŠČINA 
 

održane 11. ožujka 2017. (subota)  u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice 
Gluhaka br. 13, Konjščina, sazvana sa početkom u 18,00 sati 
 
Prisutni članovi HPD “Gradina”: Ognjen Žugec, Brankica Pazman,  Karolina Kleković Zoran 
Žugec, Željko Žugec, Marko Žugec, Tomislav Zrinski, Milan Žeželj, Karlo Pazman, Nenad Sović, 
Dunja Jakopović, Irena Kralj, Marija Slukan, Mladen Slukan,Marko Martinjak, Denis Galina, 
Gabro Galina, Iva Mrazović, Ana Mrazović, Tomislav Lugarić  
- gosti nisu pozivani 
Odsutni članovi koji su opravdali izostanak: Darko Pazman, Ema Martinjak, Željko Đurin, 
Vjekoslav Sović, Petra Koledić i Alojz Kranjec. 
 Budući da je prisutno više od polovice članova društva Skupština je započela sa 
radom.   
Predsjednik Ognjen Žugec - pročitao  predloženi Dnevni red 
Denis Galina – predlaže  dopunu dnevnog reda sa dvije točke i to: 

 15. “Razrješenje članova Upravnog odbora društva – predsjednika, potpredsjednika, 
blagajnika, tajnika i 5. Člana” 

16. “Izbor predsjednika Društva, potpredsjednika, blagajnika, tajnika i 5. Člana Upravnog 
odbora društva” 
Karolina Kleković – iznosi da smo na sjednici 02.03.2017. dogovorili da će se mijenjati samo 
tajnik i blagajnik, a ne i cijeli Upravni odbor - ne mogu se sada neki povući,  a pred nama su 
poslovi koje smo dogovorili  - traži obrazloženje predloženog  
Denis Galina - kompletni Upravni odbor dao je ostavku (informacija o tome bila je na sjednici 
02.03.2017. godine), te smo raspravljali i dogovorili da predložimo nove članove Upravnog 
odbora, a predloženi su i voljni prihvatiti taj zadatak  

- iznosi prijedlog: Irena Kralj za blagajnicu, Željko Žugec za tajnika, Marko Martinjak  za 
potpredsjednika, Tomislav Lugarić za predsjednika, a petog člana da se predloži na samoj 
skupštini. 

Nakon obrazloženja većinom glasova i to 19 glasova “ZA” i 1 glas “SUZDRŽAN” 
prihvaćena je dopuna dnevnog reda te  donijet:  

 
   DNEVNI RED: 
  1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ 
  2. Utvrđivanje broja prisutnih članova Društva 
  3. Izbor tri člana radnog predsjedništva 
  4. Izbor zapisničara (1)  i dva (2) ovjerovitelja zapisnika 
  5. Prihvaćanje Poslovnika o radu Skupštine 
  6. Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda. 
  7. Izvješće o radu Društva za 2016. godinu. 
  8. Financijsko izvješće Društva za 2016. 
  9.  Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu 
10. Izvješće Suda časti za 2016. godinu 
11. Rasprava o izvješćima za 2016. i prihvaćanje istih. 
12. Plan rada Društva za 2017.  
13. Financijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. godinu 
14. Rasprava po planovima za 2017. i projekcijama za 2017. i prihvaćanje istih. 
15. Razrješenje članova Upravnog odbora društva – predsjednika, potpredsjednika,  
blagajnika, tajnika i 5. Člana 
16. Izbor predsjednika Društva, potpredsjednika, blagajnika, tajnika i 5. člana Upravnog 
odbora društva. 
17. Razno 
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Točka 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ  

Predsjednik HPD “Gradina” Ognjen Žugec - otvorio je Skupštinu, pozdravio prisutne te 
pohvalio odaziv članstva na Skupštinu.  
  

Točka 2. Utvrđivanje broja prisutnih članova Društva 
  Skupštinu čine punoljetni članovi Društva,  na istoj je prisutno 20 od 39 članova,  5 je 
opravdalo izostanak i  mogu se donašati pravovaljane odluke. 
  

Točka 3. Izbor tri člana radnog predsjedništva   
Predlaže se  Radno predsjedništvo u sastavu:  

1.  Ognjen Žugec – predsjednik 
2.  Karlo Pazman – član 
3.  Iva Mrazović  – član 
Prijedlog za članove Radnog predsjedništva prihvaćeno je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”. 
 

Točka 4.  Izbor zapisničara  i dva ovjerovitelja zapisnika 
Predsjednik Radnog predsjedništva Ognjen Žugec predlaže  
- za zapisničarku Brankicu Pazman,  
- za ovjerovitelje zapisnika Gabru Galina i Milana Žeželja. 

Prijedlog prihvaćen jednoglasno sa 20 glasova “ZA”.  
       

Točka 5. Prihvaćanje Poslovnika o radu Skupštine 
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže Poslovnik o radu Skupštine na usvajanje.  

Poslovnik je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”  prihvaćen – prilog je Zapisniku.  
 

Točka 6. Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda 
Dnevni red sa dopunom prihvaćen je većinom glasova i to 19 glasova “ZA” i 1 glas 
“SUZDRŽAN”. 

 
Točka 7. Izvješće o radu Društva za 2016. godinu . 

Predsjednik HPD “Gradina” Ognjen Žugec - podnio je Izvješće o radu Društva za 2016. 
godinu   
 - u 2016. godini bila su  učlanjena 52 člana Društva od toga 10 mladih (djeca, učenici, 
studenati), 34 seniora i 8 umirovljenika 
  -  održali smo 53 razna događanja - izlete prema planu rada kao i pojedinačne izlete,  
- uređenje planinarske staze Konjščina - Ivanščica, organizirali Opću planinarsku školu sa 13 
polaznika, 2 člana polaze školu za vodiče A standarda, organizirali šetnicu  “Po dragomu kraju”  
te  sudjelovali  u organizaciji Adventa - Božićnog sajma na tržnici u Konjščini na kojoj smo 
prodavali tombolu po 10,00 kuna (120 tombola - svaka dobitna)  

 – posjećenost našeg štanda bila je vrlo dobra i  dobili smo pohvale - specifikacija po 
datumima -  prilog zapisniku 
 Izvješće sa specifikacijom sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 8. Financijsko izvješće Društva za 2016. 

Blagajnik Nenad Sović -  podnio je financijsko izvješće za 2016. godinu – ukazao da su prihodi  
ukupno 25.899,58 kuna, a rashodi  20.784,90 kuna, te stanje na dan 31.12.2016. iznosi 
5.114,68 kuna.    
Mladen Slukan – postavlja pitanje koliki su ukupno  troškovi školovanja 
Ognjen Žugec – troškovi školovanja za Opću planinarsku školu za 13 polaznika te školovanje 
za 2 vodiča A standarda ukupno iznose 4.497,09 kuna.  
   Financijsko Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika. 
  

Točka 9.  Izvješće Nadzornog odbora 
Predsjednik Radnog predsjedništva Ognjen Žugec umjesto odsutne Eme Martinjak pročitao 
je Izvješće Nadzornog odbora. Nadzorni odbor  u sastavu Ema Martinjak, Brankica Pazman i 
Milan Žeželj  pregledao je 09.03.2017. knjigu blagajne te izvode sa žiro računa, isplatnice i 
uplatnice  i konstatirao da su isti uredno vođeni i nema nedostataka. 
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  Točka 10. Izvješće Suda časti za 2016. godinu 
Predsjednik Radnog predsjedništva Ognjen Žugec umjesto odsutnog Vjekoslava Sovića 
pročitao je  Izvješće Suda časti  ukazujući da nije zaprimljen niti jedan predmet te nije bilo 
potrebe da se Sud časti sastaje. 
 Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 11. Rasprava o izvješćima za 2016. 

Rasprave po izvješćima nije bilo. 
Izvješće o radu za 2016. godinu,  Financijsko izvješće za 2016.,  te izvješća Nadzornog odbora i 
Suda časti  jednoglasno su  prihvaćeni sa 20 glasova “ZA” 

Izvješća su sastavni dio ovog Zapisnika. 
  

Točka 12. Plan rada Društva za 2017. godinu  
Predsjednik Ognjen Žugec – podnio Plan rada za 2017. Godinu 
 - ukazao na obilježavanje 35. godišnjice  Društva  22.04.2017. - organizacijom pohoda 
Planinarskim putem Konjščina-Ivanščica, te  06.05.2017. – organizacijom savjetovanja ZPP-a uz 
naš kratki program,  
- Dani hrvatskih planinara održavaju se od 29.04 do 30.04.2017.  na Mljetu  
- Šetnicu “Po našemu dragomu kraju”      
- sudjelovanje na Adventu  - Božićnom sajmu u Konjščini    
- izrada prišivača novog grba Društva, nabava majica i naljepnica   

Plan rada prilog je Zapisniku. 
 
Točka 13.  Financijski plan za 2017. godinu i projekcija za 2018. godinu 

Financijski plan za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu  prilog je Zapisniku.  
 
Točka 14. Rasprava o planovima za 2017. i prihvaćanje istih.  

U raspravi po Planovima sudjelovali su Marko Martinjak i  Željko Žugec – pokazali prišivače i 
naljepnice Društva koje  su u izradi  

- obavijestili članove o nabavci majica sa natpisom Društva za koje se planira prodaja na 
početku staze Konjščina-Ivanščica 

- izrađeni su novi dnevnici, bedževi, a radi se i nova karta Ivanščice 
 
Plan rada i financijski plan prihvaćeni su  jednoglasno sa 20 glasova “ZA” 
   

Točka 15. Razrješenje članova Upravnog odbora društva – predsjednika, 
potpredsjednika, blagajnika, tajnika i 5. člana 
Ova točka uvrštena je kao dopuna dnevnog reda.  
 Budući da su članovi Upravnog odbora dali ostavke, Skupština je jednoglasno sa 20 
glasova “ZA”  prihvatila razrješenje. 
  

Točka 16. Izbor predsjednika Društva, potpredsjednika, blagajnika, 
tajnika i 5. člana Upravnog odbora društva 
Denis Galina – iznosi prijedlog - Irena Kralj za blagajnicu, Željko Žugec za tajnika, Marko 
Martinjak  za potpredsjednika, Tomislav Lugarić za predsjednika, a petog člana da se predloži 
na samoj skupštini 

Članovi Skupštine predložili su  da to  bude Iva Mrazović. 
Karolina Kleković – pita da li predloženi prihvaćaju prijedlog te da li će nastaviti sa već 
dogovorenim zadacima na obilježavanju godišnjice 
Tomislav Lugarić – iznosi da su prihvatili prijedlog te da će nastojati poboljšati rad Društva  

Nakon istog Skupština je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”  donijela Odluku da  
Upravni odbor HPD “Gradina Konjščina” čine:   

1. Tomislav Lugarić - predsjednik  
2. Marko Martinjak – potpredsjednik 
3. Željko Žugec -  tajnik,  
4. Irena Kralj -  blagajnica,  
5. Iva Mrazović – članica 
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17. Razno 

1) Ognjen Žugec – čestita izabranom Upravnom odboru  
– naša obaveza je da vam pomognemo oko svega što treba napraviti nakon skupštine 
- slijedeće godine je redovna izborna skupština 
2) Zoran Žugec – postavlja pitanje što je sa WEB stranicom 
Karlo Pazman – radi se nova stranica budući da je dosadašnja već dva puta srušena 

- potrebni su podaci i slike sa pohoda da se stave na stranicu 
- godišnji iznos naknade za održavanje domene  je 200,00 kuna 

3) Karolina Kleković – zahvalila dosadašnjem predsjedniku jer je u ove 3 godine radio  kao “tri u 
jedan”, a novo izabranima želi uspješan rad 
 - na Savjetovanju ZPP-a  pohvaljen je rad na markaciji i uređenju staze prema Ivanščici  te 
razrada puta za 22.04.2017.  
  - dogovoreno je da sastanak ZPP-a u Kosovečkom počinje u 11,00 sati, a kod 
Općinskog načelnika treba dogovoriti detalje u vezi naše proslave u nastavku ZPP-a 
4) Marija Slukan – izvjestila je da su se Mladen i ona odazvali pozivu na  godišnju skupštinu 
PD “Grohot” Marija Bistrica te bili vrlo srdačno dočekani i pozdravljeni  
5) Tomislav Lugarić – u ime novog Upravnog odbora zahvaljuje na povjerenju te se i nadalje 
nada podršci članstva da se radi još bolje 

-  nastojat ćemo i poboljšati financijsku situaciju 
- poziva nazočne na nastavak druženja u “Park”  
 
 

 Članovi Skupštine pljeskom su zahvalili dosadašnjem i novom predsjedniku. 
 
 
 

Skupština završila  u 19,00 sati. 
 
 

 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajući SkupštIni:  Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Brankica Pazman, v.r.               Ognjen Žugec, v.r.        Gabro  Galina, v.r. 
 
 
                           Milan Žeželj, v.r. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


