
ZAPISNIK 
 
 

Z USTANOVNEGA ZBORA ČLANOV DRUŠTVA  
HRVAŠKI CENTER KULTURE LJUBLJANA 

 
 
Na pobudo 3 ( treh ) članov, je bil dne 13.10. 2020 v Hotelu Kongo v Grosuplju ustanovni Zbor članov,                    
ki se ga je udeležilo zaradi covid 19. omejeno število 5 ( pet ) občanov iz Republike Slovenije. 
 
Zbrane je pozdravila idejna pobudnica ga. Katica Špiranec in se jim je zahvalila za udeležbo. Na njen                 
predlog je Zbor članov izvolil delovno predsedstvo v sestavi: predsedujoča g. Katalenić Zlatko in ona               
sama; zapisnikar g. Radoslav Raguž, za overovatelje zapisnika je Zbor članov določil g. Zlatka              
Katalenića in ga. Katicu Špiranec. 
 
Nato je ga. Katica Špiranec v svojem govoru razložila vzroke, ki so pripeljali do iniciative, naj bi                 
ustanovili društvo Hrvaški center kulture Ljubljana, ter smotre in cilje, h katerim bo društvo težilo. Ti so                 
razvidni tudi iz priloženih pravil in programa društva.  
 
Na to je ustanovni Zbor članov sprejel sklep: Ustanovi se društvo z imenom: Hrvaški center kulture                
Ljubljana. Sedež društva je u Ljubljani. 
 
Potem ko je predsedujoča pojasnila predlog pravil društva in zlasti njegove cilje, je zbor soglasno               
sprejel Pravila društva Hrvaški center kulture Ljubljana s cilji, kot so formulirani v 6. členu pravil. 
 
Zbor članov je za začasnega Predsednika društva izvolil Radoslava Raguža. 
 
Nato je bil soglasno izvoljen začasni Upravni odbor društva v naslednji sestavi: 
 
1) Predsednik Radoslav Raguž. 
2) Član Katica Špiranec  
3) Član Zlatko Katalenić 
 
Na predlog delovnega predsedstva se začasno odloži izvolitev članov Nadzornega odbora in            
Disciplinske komisije. 
 
S tem je bilo društvo konstituirano. 
 
Po opravljeni nominaciji začasnega vodstva društva je Zbor članov razpravljal še o Programu društva 
 
In nato je sprejel naslednja sklepa:  
✔ Potrdi se program društva . 
✔ Članarina za leto 2020 se ne pobira. O višini članarine se odloča na prvi redni skupščini v letu                  

2021. 
 
S tem je ustanovna skupščina društva Hrvaški center kulture Ljubljana sklenila delo. 
 
 
V Grosuplju, 13.oktober 2020 

Zapisnikar: 
Radoslav Raguž 

 
Overovatelji zapisnika: 
 

1. Zlatko Katalenić 
2. Katica Špiranec 
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