
ZAPISNIK 
 

ZBORA  ČLANOVA DRUŠTVA 
HRVATSKI CENTAR KULTUE LJUBLJANA 

 
 
Zbor članova Društva Hrvatski centar kulture Ljubljana organizira se na daljinu nakon prijave ZOOM, 1. prosinca 
2020. u 16 sati. Zboru je nazočilo 19 osoba (popis je priložen uz ovaj zapisnik) i 5 osoba e-poštom (popis u prilogu). 
 
Utvrđen je kvorum od 19 prisutnih osoba pored kojih su još tri osobe, Raguž Vinko, Buršić Barbara, Adela Mica 
glasali po e-pošti, ukupno 22 osobe i predložili sljedeći dnevni red: 
 
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Zbora osnivača od 13. listopada 2020. 
2. Dnevni red s uputama za glasanje 
3. Izbor radnog predsjedništva 
4. Izmijenjeni statut DHCKL 
5. Izbor predsjednika i UO DHCKL 
6. Zadaci UO DHCKL 
7. Razno 

 

AD1. Utvrđeno je da Zbor članova Društva HCK Ljubljana ima kvorum i snimanje sjednice je dopušteno. Zapisnik s 
osnivačkog sastanka odgođen je i podnesen dnevni red. Kako nije bilo rasprave, glasovalo se. 
Odluka 2.1-1.12.2020. 19. osoba glasala je za, a zatim e-poštom još 3 osobe, ukupno 22 osobe. 
 
AD2. i AD3. Kako nije bilo rasprave, glasovalo se. 
Odluka 2.2-1.12.2020 Odobren je dnevni red i radno predsjedništvo u sastavu Radoslav Raguž, Zlatko Katalenić i 
Katica Špiranec. Za je glasalo 19 ljudi, a e-poštom još 5, ukupno 24 osobe. 
 
AD4. Predlagatelj je ponudio na raspravu Statut dopunjen zahtjevima i prijedlozima UEL-a, gđe. Mire Kuzmijak i 
gđa. Katica Špiranec. Također se uzimaju u obzir prijedlozi drugih. Šime Ivanjke da udruga ne koristi pečat, a u 
članak dodaje prijatelja i simpatizera udruge. Kako nije bilo drugih rasprava, pristupilo se glasovanju i usvojilo se 
Odluka 2.3-1.12.2020. Statut Hrvatskog kulturnog centra Ljubljana donosi se s ciljevima formuliranim u članku 5. 
Statuta. Za je glasalo 19 ljudi, a e-poštom još 5, ukupno 24 osobe. 
 
AD5. Predlagatelj objašnjava da udrugu privremeno vode osnivači, ali da oni pripremaju novu izbornu skupštinu 
koja bi se trebala održati za 3-4. mjesec. Budući da za raspravu nije predloženo da se potvrdi sljedeće 
Odluka 2.5-1.12.2020 Potvrđeno je privremeno upravljanje udrugom koju čine predsjednik i zakonski zastupnik 
udruge gosp. Radoslav Raguž, članovi Zlatko Katalenić i Katica Špiranec. Privremena uprava dužna je potvrditi adresu 
udruge u roku od 14 dana, pripremiti Smjernice i akcijski plan do ožujka ili travnja 2021. te sazvati izbornu skupštinu 
članova udruge. Za je glasalo 19 ljudi, a e-poštom još 5, ukupno 24 osobe. 
 
Ovim je konstituirana udruga, tako da je osnivačka skupština udruge, Hrvatski kulturni centar Ljubljana, zaključila 
svoj rad. 
 
U Grosuplju, 02. prosinca 2020 
 
Zapisničar: Radoslav Raguž 
 
Ovjerili zapisnik: 
- Dr. Roko Žarnić 
- Katica Špiranec 

 


