
ZAPISNIK SA 128. IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE 30.01.2016. 

 1 

 

ZAPISNIK 

sa 128. redovne izvještajne skupštine DVD-a Klanjec održane 

30.01. 2016. u vatrogasnom domu u Klanjcu s početkom 18,00 sati 

 

Prisutno je 38 članova od 53 člana  Skupštine sa pravom glasa. 

Prisutni uzvanici i gosti: Željko Kolar župan Krapinsko-Zagorske županije, gradonačelnik 

grada Klanjca Brlek Zlatko, župnik klanječke župe Navještenje BDM pater Franjo Jasenović, 

predsjednik VZ KZŽ Ivica Glas, predstavnik VZG Klanjec dopredsjednik Željko Zajec, 

predstavnici pobratimskog društva PGD Radvanje kod Maribora, te predstavnici susjednih 

DVD-a: PGD Bistrica ob Sotli, DVD„Mihanović“ Gredice, DVD „Sloga“ Plavić, DVD 

Dubrovčan-Ravnice, DVD Kačkovec, DVD Kumrovec, DVD Lučelnica Tomaševečka, DVD 

Poljana Sutlanska, DVD Radakovo, DVD Rakovec Tomaševečki, Rakovec,  i DVD Tuhelj. 

 

Uzvanike, goste, članove Skupštine i sve ostale prisutne pozdravio je predsjednik DVD-a 

gospodin Slavko Zamuda, te  predložio slijedeći 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1. Otvaranje Skupštine sa uvodnim pozdravom 

2. Izbor radnih tijela Skupštine 

 Radnog voditeljstva od tri člana 

 Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

 Verifikacijskog povjerenstva od tri člana 

      3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva 

      4. Izvještaj o radu DVD-a Klanjec za 2015. godinu 

      5. Izvještaj zapovjednika o radu za 2015. godinu 

      6. Izvještaj blagajnika o financijskom poslovanju 

      7. Izvještaj voditelja djece i mladeži 

      8. Izvještaj nadzornog odbora 

      9. Rasprava o izvještajima 

    10. Donošenje odluke o svim izvješćima o radu za 2015. godinu 

    11. Kratko iznošenje plana rada i financijskog plana za 2016. prihvaćenih na tematskoj      

          skupštini  

     12. Svečana prisega novih članova 

     13. Dodjela odlikovanja zaslužnim članovima  

     14. Riječ gostiju 

     15. Slobodna riječ  

 

Kod predlaganja dnevnog reda predsjednik je naglasio da se sada predloženi dnevni red 

razlikuje od onog koji je poslan u pozivima i to za novu točku „dodjela odlikovanja zaslužnim 

članovima“, iz razloga što se kod slanja poziva još nije znalo dali će predložena odlikovanja 

biti prihvaćena od viših vatrogasnih instanci. 

Dnevni red je jednoglasno sa predloženom dopunom  prihvaćen. 

 

Točka 1. 

 

Skupština je otvorena sviranjem državne i vatrogasne himne. Nakon himni kratkom šutnjom 

odana je počast svim preminulim braniteljima i vatrogascima. 
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Točka 2. 

 

U radno voditeljstvo izabrani su: 

 

1. Hrbud Ivica, predsjednik 

2. Malus Milan, član 

3. Penezić Danijel, član 

 

Za zapisničara Šoban Ervin, za ovjerovitelje Igor Malus i Fištrić Valentina. 

 

U verifikacijsko povjerenstvo izabrani su: 

 

1. Šoban Dalibor, predsjednik 

2. Cigrovski Tomislav, član 

3. Šoban Mateo, član 

 

Radno voditeljstvo nastavlja voditi Skupštinu po dnevnom redu. 

 

Točka 3. 

Izvješće verifikacijskog povjerenstva podnosi predsjednik povjerenstva Šoban Dalibor. 

Navodi da je Skupštini prisutno 38 članova, što čini natpolovičnu većinu ukupnog broja 

članova skupštine, te skupština prema članku 22., 29., i 34. Statuta DVD Klanjec može 

donositi pravovaljane odluke i zaključke. Izvješće se nalazi u pisanom obliku u prilogu 

zapisnika. 

 

Točka 4 

Izvješće o radu društva za 2015. godinu podnosi predsjednik društva Zamuda Slavko. Izvješće 

je popraćeno video prikazom, a pisani dio izvješća nalazi se u prilogu zapisnika. 

 

Točka 5. 

Izvješće zapovjednika podnosi zapovjednik Malus Igor. Izvješće je također popraćeno video 

prikazom, a pisani dio nalazi se u prilogu zapisnika. 

 

Točka 6. 

Izvješće o financijskom poslovanju prezentira dopredsjednik Šoban Dalibor, jer je blagajnik 

opravdano odsutan. Izvješće je popraćeno video prikazom, a pisani dio nalazi se u prilogu 

zapisnika. Društvo je u 2015. godini prihodovalo 125.292,67 kn, a utrošilo 100.966,09 kn, 

saldo na 31.12.2014. je 24.326,09 kn, od toga saldo u blagajni je 549,27 kn. Poslovi 

knjigovodstva povjereni su knjigovodstvenom servisu Lovrečki iz Klanjca. 

 

Točka 7. 

Izvješće o radu mladeži za 2015. godinu podnose voditelji Ervin Šoban i Ivan Zamuda.  

Napominju da će se skupština djece i mladeži održati posebno, čim malo zatopli. Izvješće se u 

pisanom obliku nalazi u prilogu zapisnika. 

 

Točka 8. 

Izvješće Nadzornog odbora podnosi predsjednik Šoban Albin. Navodi da je pregledano 

poslovanje DVD-a za 2015. godinu i ne nalazi nikakvih nedostataka. Isto napominje da je 

DVD u 2015. godini imao nadzor inspektora iz DUZS gdje također nije bilo nikakvih 
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primjedbi na organiziranost i operativni rad društva. Predsjednik nadzornog odbora bio je 

pozivan na sve sastanke upravnog odbora i uvijek je iz prve bio upoznat sa radom društva. 

 

Točka 9. 

Predsjednik radnog voditeljstva otvara raspravu. Za riječ se javio Zamuda Slavko koji je 

govorio o nabavci opreme, o novim instalacijama trofazne struje radi sirene, servisa 

vatrogasnog vozila i pumpe. Navodi da je prvi puta od dolaska inspekcije u DVD Klanjec sve 

što se traži po vatrogasnom minimumu zadovoljavajuće, tj. nije bilo primjedbi. 

Drugi se nitko nije javio za raspravu i predsjednik voditeljstva zaključuje raspravu. 

 

Točka 10. 

Predsjednik radnog voditeljstva daje na glasanje, prihvaćanje svih podnesenih izvješća. 

Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili sva podnesena izvješća. 

 

Točka 11. 

Predsjednik Zamuda Slavko upoznaje prisutne da je DVD Klanjec na svojoj tematskoj 

skupštini održanoj 15.10.2015. donio Plan rada i Financijski plan za 2016. koko to traži 

Zakon o udrugama i naš Statut. Planirani su prihodi od 72.000,00 kn, s tim da se preneseni 

saldo iz 2015. godine također prenese u prihode za 2016. godinu. 

Rashodi su istovjetni prihodima, gdje se opet prvenstvo treba dati nezavršenim a planiranim 

radovima iz 2015. godine i izradi projekta sanacije starog vatrogasnog doma, kako bismo se 

mogli prijaviti na natječaje EU fondova. 

 

Točka 12. 

Svečanu prisegu dali su novi članovi DVD-a, Sporiš Marijan i Toth Ivan. Svaki je izrekao i 

potpisao svečanu izjavu, kojom se svečano obvezuje vatrogasnu dužnost obavljati časno i na 

korist svih građana. 

 

Točka 13. 

Na skupštini su uručena odlikovanja zaslužnim članovima. 

 

Za 10 godina rada u vatrogastvu VZG Klanjec dodijelila je spomenice: Malus Ani i Mladenu 

Županiču. 

 

Za 20 godina rada u vatrogastvu VZG Klanjec dodijelila je spomenice: Igoru Malusu i Slavku 

Zamuda ml. 

 

Spomenice je uručio predsjednik Vatrogasne zajednice grada Klanjca Ivica Hrbud. 

 

Za 40 godina rada u vatrogastvu VZ KZŽ dodijelila je spomenice: Albinu Šoban, Josipu 

Šoban, Dragutinu Kantura, Božidaru Ricijaš, Milanu Malus i Ivici Hrbud. 

 

Spomenice je uručio predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Ivica 

Glas. 

 

Za 50 godina rada u vatrogastvu HVZ dodijelila je spomenice: Stanislavu Petrišić, Juraju 

Milčić i Vinku Šoban. 

 

Spomenice je uručio izaslanik Hrvatske vatrogasne zajednice Ivica Glas. 
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HVZ je dodijelila i spomenice „Vatrogasni veteran“ i to: Stanislavu Petrišić, Vinku Šoban, 

Albinu Šoban, Božidaru Ricijaš i Milanu Malus. 

 

Spomenice je uručio i prikačio na odoru izaslanik Hrvatske vatrogasne zajednice Ivica Glas. 

   

Točka 14. 

U točci ,riječ gostiju, javio se župan Željko Kolar. Pozdravlja sve prisutne, čestita 

nagrađenima, upućuje DVD da se sa svojim programima javlja na natječaje za korištenje EU 

fondova. Nudi svoju pomoć oko izrade projekata i za sve ostalo je otvoren za suradnju. 

 

Gradonačelnik Zlatko Brlek čestita nagrađenima, pohvaljuje rad društva i zalaganje u 

izvršavanju postavljenih zadataka u ime Grada. Naročito je pohvalio rad sa djecom, navodi da 

je to veliki uspjeh DVD-a, jer ima osiguranu budućnost. 

 

Župnik, pater Franjo Jasenović zahvaljuje na suradnji u proslavama vjerskih događaja  i 

pohvaljuje dobrotvorni rad društva. 

 

Predsjednik VZ KZŽ Ivica Glas čestita na uspješnom radu i postignutim rezultatima. Navodi 

da društvo dobro radi, vidi se da dobro gospodari sa opremom, ali i da vodi brigu o 

osposobljavanju članova jer sama oprema ne gasi, treba sa njom znati raditi, a što se vidi iz 

izvješća DVD dobro radi i organizira kroz vježbe i tečajeve. U društvu se daje akcent na ljude 

koji se daju na raspolaganje društvu bez naknade, stalno se osposobljavaju te rade sa mladim 

naraštajima. Čestita svim nagrađenima. 

 

U ime Vatrogasne zajednice grada Klanjca društvu se obratio dopredsjednik Željko Zajec. On 

prvo čestita veteranima koji su dobili priznanja za svoj rad. Pohvalio je rad društva i rad sa 

mladima. DVD je pokazao da s pravom nosi ime središnjeg – glavnog društva u VZG 

Klanjec, te je zaželio uspješan rad u 2016. godini. 

 

Od gostiju su se još javili predstavnici DVD Kačkovec, Dubrovčan-Ravnice, „Sloga“ Plavić, 

PGD Bistrica ob Sotli, DVD Poljana Sutlanska, Lučelnica, PGD Radvanje Maribor i DVD 

Tuhelj. Svi su čestitali nagrađenima i pohvalili rad društva, zaželjevši što manje intervencija 

te više druženja i pozvali DVD Klanjec na svoju skupštinu, za koju će poslati pozivnice.   

 

Točka 15. 

Dnevni red je iscrpljen i kako se više nitko nije javljao za riječ predsjednik radnog 

voditeljstva Ivica Hrbud zaključio je sjednicu u 19,40 sati, a predsjednik DVD-a Klanjec 

zamolio je sve prisutne da ostanu na domjenku koji su pripremili članovi DVD Klanjec u 

vatrogasnom domu. 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik: 

Šoban Ervin        Zamuda Slavko 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

 

1. Malus Igor 

 

2.Fištrić Valentina 
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Prilozi zapisnika: 

3. Izvješće o radu DVD-a za 2015. godinu 

4. Izvješće o radu operative DVD-a Klanjec za 2015. godinu 

5. Financijsko izvješće DVD-a za 2015. godinu 

6. Izvještaj o radu mladeži za 2015. godinu 

7. Izvješće verifikacijske komisije 

 

 

Dostaviti: 

1. Vatrogasna zajednica grada Klanjca 

2. Gradonačelnik grada Klanjca (Izvješća o radu) 

3. Ured državne uprave – ispostava Klanjec 

4. Predsjednik DVD-a Klanjec 

5. Pismohrana DVD-a Klanjec 

 

 

 

__________ / __________ 

 

 

 

 


