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DNEVNI RED 
 
 
 
1. Otvaranje sjednice skupštine 
2. Izbor : 

 radnog predsjedništva, predsjednika i dva člana  

 zapisničara 

 verifikacijske komisije  

 dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Izvješde verifikacijske komisije 
4. Prijedlog dnevnog reda na usvajanje 
5. Izvješda o radu VZO za 2018 god 

 predsjedništva 

 zapovjedništva i operative 

 odbora savjeta voditelja 

 financijsko izvješde  

 nadzornog odbora 
6. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju izvješda za 2018 god 
7. Slobodna riječ  

 
 
1. Otvaranje sjednice Skupštine 

Nakon odsviranih himna Predsjednik VZO KT Huzak V. pozdravlja sve prisutne delegate Skupštine kao 
i goste iz VZG Zabok, te predsjednika VZKZŽ Stjepana Skulibera. 
 

 
2. Izbor:  

 radnog predsjedništva, predsjednik i dva člana,  

 zapisničara  

 verifikacijske komisije 

 dva ovjerovitelja zapisnika  
Prijedlog je sljededi:   
Predsjednik radnog predsjedništva Huzak Vlado, Članovi; Nadica Sinkovid-Špoljar  i Bednjanec Zlatko 
Zapisničar Josip Šoštarko 
Verifikacijska komisija Kozina Mladen i  
Ovjerovitelji Svažid Krešo i Milan Kramarid st. 
Prijedlozi su jednoglasno prihvadeni  

Zapisnik sa izvještajne sjednice 
Skupštine VZO Krapinske Toplice 
 



  
 
 
 
 
 
 

3. Izvješde verifikacijske komisije: 

 Verifikacijska komisija iznosi da je prisutna natpolovična vedina, te da sve odluke koje de biti 
donijete su pravovaljane. 

 
4. Prijedlog dnevnog reda na usvajanje 

 Nakon iznošenja dnevnog reda isti se daje na glasanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen od 
strane svih članova delegacije. 

 
5. Izvješda o radu VZO za 2018 godinu 

 

 predsjedništva VZO iznosi tajnik Josip Šoštarko 

 zapovjedništva VZO  iznosi zapovjednik Darko Špoljar 

 odbor savjeta voditelja iznosi predsjednik odbora voditelja Krešo Svažid 

 Financijsko izvješde iznosi blagajnik Boris Licitar 

 izvješde nadzornog odbora iznosi predsjednik nadzornog odbora Zdravko Plečko, te iznosi da 
je sve što se radilo, radilo po propisima i u skladu sa statutom. 

 SVA IZVJEŠĆA NALAZE SE U PRILOGU 
 
 
 
6. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju izvješda za 2017 godinu 

 Predsjednik Huzak V. otvara raspravu po izvješdima, nitko se nije javio za riječ 

 Svi prijedlozi su jednoglasno prihvadeni od svih članova skupštine. 
 
 

7. Slobodna riječ  
 

 Predsjednik VZKZŽ dobio je prvi slobodnu riječ, te je čestitao svima na trudu i radu te 
da tako nastavimo i dalje.  

 
 
 
 

SKUPŠTINA JE ZAVRŠILA U 20:30 SATI                                   
 
 
 

  
ZAPISNIK SASTAVIO TAJNIK VZOKT                         M.P.                                               PREDSJEDNIK VZOKT                                                                                                                                                                                                                                                    

VLADIMIR HUZAK         
                JOSIP ŠOŠTARKO 

 

 
 
 
 


