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Zapisnik br. 01 / 2017-02-17
ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
ZBORA NOGOMETNIH TRENERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Održane dana 17.02.2017. u Dvorani za sastanke ŽNS Varaždin s početkom u 18,00 sati
Skupštinu je sukladno čl.14 Statuta sazvao, te njome predsjeda i vodi je, predsjednik udruge Izet
Terzić.
Predloženi Dnevni red Redovne godišnje skupštine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uvodni dio – otvaranje Skupštine (I.Terzić)
Verifikacija članstva (V.Banić)
Verifikacija organa skupštine (I.Terzić)
Usvajanje zapisnika sa Redovne skupštine održane 29.01.2016. (I.Terzić)
Izvješće o radu za 2016. godinu (I.Terzić)
Financijsko izvješće za 2016. godinu (V.Lacković)
Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu (N.Petek)
Plan i program rada za 2017. godinu (I.Terzić)
Financijski plan za 2017. godinu (V.Lacković)
Rasprava po izvješćima i prihvaćanje izvješća (I.Terzić)
Obveze trenera u 2017. godini (G.Labaš)
Podjela priznanja i nagrada (G.Labaš)
Ostala pitanja i prijedlozi

AD1. Skupština je započela sa radom u 18,05 sati uvodnim govorom predsjednika ZNT-a I.Terzića uz
upućene pozdrave gostima iz ŽNS Varaždin, UND Varaždin, ŽZNS Varaždin, ODNT Lendava i ZNT
Međimurja.
AD2. Predsjednik Komisije za verifikaciju članstva V.Banić izvjestio je da je prisutno 67 članova
Skupštine te da Skupština sukladno čl.16 Statuta može nesmetano djelovati i donositi pravovaljane
odluke.
AD3. Predsjednik ZNT-a I.Terzić predložio je Dnevni red godišnje skupštine, te prijedlog članova
radnog predsjedništva - I.Terzić, V.Lacković i V.Špikić , zapisničara – G.Labaš i ovjerovitelja zapisnika
– D.Papec i R.Težački.
JEDNOGLASNO se prihvaća predloženi Dnevni red bez izmjena i dopuna.
JEDNOGLASNO se prihvaća prijedlog članova radnog predsjedništva, zapisničara i
ovjerovitelja zapisnika.
AD4. Predsjednik ZNT-a I. Terzić predložio je usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje skupštine
održane 29.01.2016.godine, a s kojim su članovi upoznati putem web stranice ZNT-a.
Donosi se
ODLUKA
JEDNOGLASNO se usvaja Zapisnik sa Izborne godišnje skupštine održane 29.01.2016. godine,
bez izmjena i dopuna.

AD5. Predsjednik ZNT-a I. Terzić podnio je Izvješće o radu za 2016. godinu.
AD6. Rizničar V.Lacković podnio je Financijsko izvješće za 2016.godinu, uz napomenu da se Godišnji
financijski izvještaj o primicima i izdacima predaje u FINA-u radi javne objave.
AD7. Član Nadzornog odbora N.Petek podnio je Izvješće Nadzornog odbora za 2016.godinu.
AD8. Predsjednik ZNT-a I.Terzić prezentirao je Plan i program rada za 2017. godinu, a s kojim su
članovi upoznati putem web stranice ZNT-a.
AD9. Rizničar V.Lacković predložio je Financijski plan za 2017.godinu.
AD10. Po navedenim izvješćima i prijedlozima nitko se nije javio za raspravu, pa se donose
ODLUKE
JEDNOGLASNO se usvaja Izvješće o radu za 2016. godinu.
JEDNOGLASNO se usvaja Financijsko izvješće za 2016. godinu.
JEDNOGLASNO se usvaja Izvješće Nadzornog odbora za 2016.godinu.
JEDNOGLASNO se prihvaća Plan i program rada za 2017. godinu
JEDNOGLASNO se prihvaća Financijski plan za 2017. godinu.
AD11. Tajnik ZNT-a G.Labaš upoznao je članove sa svim obvezama članova u ovoj godini. Treneri su
obvezni prisustvovati redovnim seminarima, kampovima i selekcijama mlađih uzrasnih kategorija za
dobivanje licence za sljedeću sezonu. Treneri koji nisu obavili formalizaciju prošle godine bit će
obaviješteni o sljedećem terminu formalizacije. Nogometna akademija će u 6.mjesecu raspisati
natječaj za upis na edukaciju za trenere C, UEFA-B i UEFA-A. Prezentirana je Obavijest Nogometne
akademije HNS-a o seminarima za licenciranje trenera u natjecateljskoj 2017/18 godini.
AD12. Za izuzetne uspjehe u protekloj sezoni nagrađeni su sljedeći članovi: D.Maretić, T.Križanec,
K.Vincek, D.Turek, N.Hrastić, J.Kahlina, B.Bukal, T.Golubić, K.Bizek, V.Piljak, I.Ljubek, A.Ivančić,
I.Cikač, V.Mihalić, M.Tvarog, R.Triplat, T.Sedlar, B.Kosijer, S.Lacko i D.Vidaček.. Nagrada za životno
djelo dodijeljena je Krunoslavu Janušiću. Članovi rođeni 1957. godine: M.Jamnik, K.Laljek i D.Šemiga
primili su zahvalnice i proglašeni su počasnim članovima naše udruge. U ime svih trenera riječi
zahvale uputio je J.Kahlina.
AD13. Pod ostala pitanja i prijedloge nitko se nije javio za raspravu.
Skupština je završila sa radom u 18:45 h

Ovjerovitelji Zapisnika:

Zapisničar:

Dragutin Papec

Goran Labaš

Robert Težački

Predsjednik ZNT
Izet Terzić

Varaždin, 17.02.2017.

