
S.D. OLIMP-MIHANOVIĆ 

Plivački klub Olimp Terme Tuhelj 

Ulica Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice 

 

ZAPISNIK 

IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE S.D. Olimp-Mihanović 

U, petak 09.03.2012. godine u restoranu „ZLATNA LISICA“-Martinišće s početkom u 20.15 sati održana je IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA Plivačkog 

kluba Olimp-Terme Tuhelj uz nazočnost 15 članova. 

  Predložen je slijedeći dnevni red: 

 1.     Otvaranje sjednice Skupštine, pozdrav nazočnim članovima i gostima (predsjednik) 

2.     Izbor radnih tijela: 

·        radno predsjedništvo sačinjavat će predsjednik društva i dva člana predsjedništva. 

·        zapisničar, 

·        dva ovjerovitelja zapisnika, 

3.     Izvješće o radu PK Olimp-Terme Tuhelj u 2011. godini (tajnik) 

4.     Izvješće o financijskom poslovanju društva u 2011. godini (sportski direktor) 

5.     Rasprava o podnesenim izvješćima. 

6.     Pridruživanje  predsjedništva jednim članom Termi Tuhelj. 

7.     Razno - pitanja prijedlozi. 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad. 1.  

 Pozdravnim riječima članovima kluba obratio se predsjednik kluba Nenad Filipović 

Ad. 2.  

  Jednoglasno su izabrani u radna tijela kluba, slijedeći članovi;  

  Izvještajnoj skupštini je predsjedao, predsjednik kluba Nenad Filipović, uz dva člana radnog predsjedništva; Ivan Kukolja i Ivica Androić,  

zapisničar, tajnik kluba Dražen Šuto. Dva ovjerovitelja zapisnika; Valerija Novak i Andrea Lončarić. 

 Ad. 3. 

Tajnik kluba Dražen Šuto članovima IS iznio je sportske rezultate rada kluba tijekom 2011. godine, koja je bila do sada najbolja sportska godina u 

povijesti kluba . Naši plivači ukupno su se penjali na postolje 296 puta. Klub ima EUROPSKOG PRVAKA I SVJETSKOG DOPRVAKA-

MIHAELA VUKIĆA, i po prvi puta SENIORSKOG DRŽAVNOG PRVAKA IVANA KUKOLJU. Na kraju je iznio podatke o broju tekstova u 

medijima kao i broj minuta o klubu koji su objavljeni na TV-u. 3.30 minuta priloga na TV-u od čega je na TV kuće s nacionalnom koncesijom (RTL, 

NOVA, HRT) 60 minuta. 

 Ad. 4. 

Sportski direktor kluba prof. Ivica Androić predočio je trenutno financijsko stanje kluba. Detaljno je obrazložio sve troškove kluba po stavkama. S 

danom 31.12.2011. godine ukupni promet kluba iznosio je 289.991,00 kn, prihodi od članarine bili su 140.750,00kn, obuka neplivača 101.440,00kn, 

sponzori-donatori 47.000,00 kn. 

Angažirana je tvrtka „GAGA“-Zabok za vođenje poslovnih knjiga kako bi bili što transparentniji u poslovanju.  

 Ad. 5. 

  Rasprave o podnesenim izvješćima nije bilo.      

             Ad. 6. 

 Jednoglasno je usvojen prijedlog, pridruženog člana,  gospodina Tomislava Novaka  (Terme Tuhelj) predsjedništvu PK Olimp-Terme Tuhelj. 

 Ad. 7. 

Predsjednik kluba izvijestio je članove IS kako je obavljen razgovor s čelništvom Termi Tuhelj oko rješavanja budućeg statusa kluba, financija i 

odnosa klub-vlasnik (Terme Tuhelj). Sastanak je završio na obostrano zadovoljstvo, s konstatacijom kako bi se trebali češće održavati. 

 

Predloženo je Termama Tuhelj rješavanje dugovanja kluba za najam bazena preko bazenske opreme koju bi klub mogao dobiti preko HOO-a. 

Zaključak kad dobijemo specifikaciju opreme da istu dostavimo Termama. 

 

Zadužen je tajnik kluba da pismeno zatraži očitovanje ŠZ KZŽ o financiranju kluba budući su jedina sredstva koja su predviđena za ovu kalendarsku 

godinu ona KZŽ (programi od posebnog interesa za Županiju). Također je tajnik kluba zadužen za kontaktiranje s načelnikom Općine Tuhelj u svezi 

financiranja kluba. 

 

Predloženo je da se vidi mogućnost ponovnog održavanja plivačkog natjecanja (nekada „Mihanović kup“). Primarno bi trebalo kontaktirati vlasnika 

Terme Tuhelj, a ukoliko bi dobili pozitivan odgovor, da idemo u pregovore s HPS-om. Naime, u svojem kalendaru HPS je planirao održavanje 5 top 

plivačkih natjecanja tzv. GRAND PRIX. Iznijet je i jedan problem za održavanje plivačkog natjecanja, moramo imati kontinuitet od najmanje 5 

godina. Odustajanje od natjecanja povlači za sobom novčane konzekvence od strane europske plivačke federacije LEN-e.  

 

Jednoglasno je odlučeno da se i ove godine, kao i prošle održi natjecanje naše plivačke škole i plivača koji ispunjavaju kriterije HPS-a, s tim kako bi 

se termin održavanja prolongirao za mjesec svibanj.   

 

 Članovi skupštine informirani su o zaključcima predsjedništva, a u svezi (ne)plaćanja članarine i izmjenama.  Iznijet je podatak kako velik dio 

polaznika škole plivanja prve godine nakon napuštanja škole plivanja istu ne podmiruje za period koji su pohađali. 

Jednoglasno je usvojena odluka predsjedništva o izmjeni dosadašnjeg načina plaćanja škole plivanja prve godine. Slijedećom generacijom škole 

plivanja svi polaznici prve godine članarinu će plaćati unaprijed, tj. prvim ulaskom na bazen. Odnosno naredne mjesece do najkasnije 15-og u 

mjesecu za tekući mjesec.  

 

 Ujedno je jednoglasno donijeta odluka kako svi polaznici škole plivanja (prva, druga i treća) moraju dostaviti do kraja mjeseca rujna zdravstvenu 

potvrdu svojeg liječnika o zdravstvenoj sposobnosti bavljenja plivanjem. 

 

 Izvještajna skupština  kluba zaključena je u 21.50 sata dana 09.03.2012. godine  

       U, Martinišću, 09.03.2012. godine 

 

      Zapisničar:      Predsjednik:                                                                            Ovjerovitelji: 

     Dražen Šuto  Nenad Filpović                                                Valerija Novak                 Andrea Lončarić 

     

 

 


