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ZAPISNIK 
 

ZBORA ČLANOV DRUŠTVA  
 HRVAŠKI CENTER KULTURE LJUBLJANA 

 
 
Zbor članov Društva Hrvaški center kulture Ljubljana, je organiziran na daljavo potem ZOOM aplikacije, dne 
1.decembra 2020 ob 16. uri. Na Zboru je sodelovalo 19. oseb ( seznam je priloga tega zapisnika) ter 5. oseb po e 
pošti ( seznam v prilogi). 
 
Radi lažjega je moderator ZOOM aplikacije g. Roko Žarnić predložil način delovanja i na to predal besedo ga. 
Katici Špiranec. 
 
Na to je ugotovil kvorum od 19. prisotnih, ter pojasnil da so po e pošti glasovale še tri osebe Raguž Vinko; Buršić 
Barbara, Adela Mica, skupaj 22 osebe ter predlagal naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev Zapisnika sestanka ustanovnega zbora z dne 13. oktobra 2020;  
2. Dnevni red z navodili za glasovanje 
3. Izbor delovnega predsedstva 
4. Dopolnjen statut DHCKL 
5. Izvolitev predsednika in UO DHCKL 
6. Naloge UO DHCKL 
7. Razno 

 
AD1.  Ugotovljeno je da je Zbor članov Društva HCK Ljubljana sklepčen in dovoljeno snemanje seje. Na to 
prestavljen zapisnik ustanovne seje in predložen dnevni red. Ker razprave ni bilo se je pristopilo glasovanju.  
Sklep 2.1-1.12.2020 Za je glasovalo 19. oseb in naknadno po e pošti še 3. oseb, skupaj 22.oseb. 
 
AD2. in AD3.  Ker razprave ni bilo se je pristopilo glasovanju.  
Sklep 2.2-1.12.2020 Potrjen je dnevni red in delovno predsedstvo v sestavi Radoslav Raguž, Zlatko Katalenić in 
Katica Špiranec.  Za je glasovalo 19. oseb in naknadno po e pošti še 5. oseb, skupaj 24.oseb. 

 
AD4. Predlagatelj je ponudil v razpravo Statut dopolnjen z zahtevami in sugestijami UEL, ga. Mire Kuzmijak in ga. 
Katice Špiranec.  Upošteva se i sugestije dr. Šime Ivanjka da društvo ne koristi štampiljko, ter v ?-členu doda 
prijatelj in simpatizer društva. Ker drugih razprav ni bilo se pristopi glasovanju in sprejme  
Sklep 2.3-1.12.2020 Sprejme se Statut Društva Hrvaški center kulture Ljubljana s cilji, kot so formulirani v 5. 
členu statuta. Za je glasovalo 19. oseb in naknadno po e pošti še 5. oseb, skupaj 24.oseb. 
 
AD5. Predlagatelj pojasni, da društvo začasno vode ustanovitelji, da pa pripravljajo novo volilno skupščino, ki naj 
bi bila v 3-4. mesecu. Ker razprave ni bilo predlaga v potrditev naslednji   
Sklep 2.5-1.12.2020 Potrjeno je začasno vodstvo društva v sestavi predsednik in zakoniti zastopnik društva g. 
Radoslav Raguž, člani Zlatko Katalenić in Katica Špiranec. Začasnemu vodstvu se nalaga da v 14. dneh potrdijo 
naslov društva, do marca ali aprila 2021 priprave Smernice in akcijski načrt, ter skličejo volilni zbor članov 
društva. Za je glasovalo 19. oseb in naknadno po e pošti še 5. oseb, skupaj 24.oseb. 
 
S tem je bilo društvo konstituirano, tako da je ustanovni zbor društva Hrvaški center kulture Ljubljana sklenil 
delo. 
 
V Grosuplju, 2.december 2020 
        Zapisnikar: Radoslav Raguž 
Overovatelji zapisnika: 
- Dr. Roko Žarnić 
- Katica Špiranec 


