
ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “CIGLENICA”, CIGLENICA

Ciglenica, 13.03.2021.

ZAPISNIK

Sa redovne sjednice Skupštine Športskog kuglačkog kluba “Ciglenica” održane 13. ožujka
2021.godine u Društvenom domu u Ciglenici s početkom u 18 sati.

ad 1.) Skupštinu otvara predsjednik kluba Ivan Pasanec koji pozdravlja sve prisutne članove kluba.
Jednoglasno je izabrano radno predsjedništvu u sastavu: Ivan Pasanec, Đuro Horvat i Adriano De
Bona, zapisničar Luko Del Ponte te Vedran Bohatka i Saša Dal Ponte kao ovjerovitelji zapisnika.

Ad 2.) Verifikacijska komisija u sastavu Ninoslav Gorički kao predsjednik te Leonardo Horvat i Gabrijel
Salvador kao članovi konstatirali su da je od 41 člana kluba prisutno 22 članova što je natpolovična
većina te skupština može donositi pravovaljane odluke. Izvješće komisije za verifikaciju je prihvaćeno
jednoglasno te je priloženo uz ovaj zapisnik.

ad 3.) Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine te izbor radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i ovjerovitelja zapisnika (2 člana) i
verifikacijske komisije (3 člana)

2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Podnošenje izvještaja o radu u 2020.g.:

a. Izvještaj o radu i aktivnostima u 2020.g.
b. Izvještaj o financijskom poslovanju kluba u 2020.g.

5. Rasprava o izvještajima te usvajanje istih
6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta kluba
7. Donošenje odluke o visini članarine za 2021.g.
8. Prijedlog rada u 2021.g.:

a. Prijedlog plana rada i aktivnosti kluba u 2021.g.
b. Prijedlog financijskog poslovanja kluba u 2021.g.

9. Rasprava o prijedlozima planova i usvajanje istih
10. Pozdravna riječ gostiju
11. Razno

je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi.
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ad 4.) Izvještaj o radu kluba u 2020.g. je pročitao Luko Del Ponte, tajnik. Financijski izvještaj za 2020.g.
pročitao je Luko Del Ponte, tajnik. Izvještaj o radu i financijski izvještaj su priloženi uz ovaj zapisnik.

ad 5.) Rasprave nije bilo.

Svi izvještaju su jednoglasno usvojeni od strane članova kluba.

ad 6.) Prijedlog dopuna i izmjena Statuta kluba objašnjava tajnik kluba, pročitao je novi sadržaj članka
9. i članka 19. Statuta ŠKK “Ciglenica”,  te objasnio razloge promjene.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta se usvaja jednoglasno.

ad 7.) Tajnik kluba predlaže da visina članarine ostane na prošlogodišnjoj razini od 10,00 kn.
Odluka je donesena jednoglasno. Odluka o visini članarine u 2021.g. je prilog zapisniku.

ad 8.) g. Ivan Pasanec iznosi Plan rada i aktivnosti kluba u 2021.g. a Luko Del Ponte Plan financijskog
poslovanja u 2021.g.

ad 9.) Rasprave nije bilo.
Svi izvještaju su nakon rasprave jednoglasno usvojeni od strane članova kluba

ad 10.) Gostiju nije bilo, što je zbog epidemiološke situacije i razumljivo.

ad 11.) Pošto nije bilo zainteresiranih za daljnju raspravu Skupština je završena u 18:30.

Zapisničar:
Luko Del Ponte

Ovjerovitelji zapisnika: Predsjednik:
Vedran Bohatka

Ivan Pasanec

Saša Dal Ponte
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