
 
S.D. OLIMP-MIHANOVIĆ 

Plivački klub Olimp Terme Tuhelj 
Ulica Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuherljske Toplice 

 

ZAPISNIK 
Sa sastanka Predsjedništva S.D. Olimp-Mihanović 

   

U srijedu 21.12.2011. godine u Pavlovcu Zabočkom s početkom u 20.00 sati održan je sastanak Predsjedništva Plivačkog kluba Olimp 

Terme Tuhelj uz nazočnost svih članova Predsjedništva. 

  Predložen je slijedeći dnevni red: 

 1.  Financije kluba, 

 2.  Terme Tuhelj, rješavanje dugovanja, 

 3.  Razrješenje dužnosti na osobni zahtjev (Dražen Šuto i Bruno Bogdanić), 

 4.  Kodeks ponašanja roditelja i članova kluba,  

 5.  Škola plivanja, 

 5.  Razno 

Sastankom je predsjedao predsjednik kluba Nenad Filipović, zapisničar, tajnik kluba Dražen Šuto. Predloženi dnevni red jednoglasno je 

usvojen. 

 Ad. 1 

Sportski direktor kluba prof. Ivica Androić predočio je trenutno financijsko stanje kluba.  

Odlučeno je jednoglasno zatražiti uvid u trenutno dugovanje kluba prema vlasniku Termama Tuhelj.  

Također je jednoglasno usvojeno da se od nove kalendarske godine angažira tvrtka za vođenje poslovnih knjiga kako bi bili što 

transparentniji u poslovanju.  

Točno definiranje novim izmjenama u Statutu kluba koje su osobe odgovorne za nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem 

kluba. 

. 

 Ad. 2. 

Jednoglasno je usvojen prijedlog da se zatraži razgovor s čelništvom Termi Tuhelj oko rješavanja budućeg statusa kluba, financija i 

odnosa klub-vlasnik (Terme Tuhelj).  

Predložiti Termama Tuhelj rješavanje dugovanja kluba preko bazenske opreme koju bi klub mogao dobiti preko HOO-a.  

Predložiti proširenje Predsjedništva kluba, na Skupštini kluba, za jednog člana-predstavnika Termi Tuhelj. 

 Ad. 3. 

Dosadašnji članovi predsjedništva (Bruno Bogdanić i Dražen Šuto) privremeno su povukli ostavke ukoliko se razriješe gore navedene 

prve dvije točke dnevnog reda.  

Ići na izmjenu STATUTA kluba putem Skupštine kluba kako bi se što detaljnije definirale obveze pojedinih članova predsjedništva 

poglavito oko materijalno-financijskog nadzora, odgovornosti i upravljanja novčanim sredstvima kluba. 

 Ad. 4 

Iznijete su primjedbe pojedinih članova kluba na korištenje opreme kluba (trenirke, majice,…) sve s logom kluba. 

Jednoglasno je usvojena odluka kako članovi kluba kao i njihovi roditelji ili zakonski skrbnici ne mogu nositi na službenoj opremi kluba 

ništa što nije odobrilo Predsjedništvo kluba, odnosno ništa što nije potpisano sponzorskim, donacijskim ili bilo kakvim drugim ugovorom 

između kluba i druge pravne ili fizičke osobe. Također je usvojeno kako roditelji ili skrbnici plivača koji su punoljetni mogu nabavljati 

opremu kluba i nositi je isključivo ukoliko postanu članovi kluba, a koje bi se dokazalo uplatom na račun kluba u iznosu od 300,00 kn 

godišnje.  

Nepridržavanje ove odluke o korištenju službene opreme kluba od strane plivača ili članova kluba povlači za sobom mjeru isključivanje 

iz kluba svih članova koji se ne budu pridržavali gore navedene odluke. Sve gore navedeno prestaje izlaskom iz članstva u klubu, 

odnosno prestankom plivanja.  

Usvojen je prijedlog o odlasku na natjecanja u službenoj opremi kluba. Svaki plivač koji ide na plivačka natjecanja mora nabaviti 

minimalnu klupsku opremu (majica, trenirka) kako bi mogao biti uključen u organizirana plivačka natjecanja. 

 Ad. 5 

 Iznijet je podatak kako velik dio polaznika škole plivanja prve godine nakon napuštanja škole plivanja istu ne podmiruje. Tridesetak 

članova prve godine škole plivanja napustilo je klub a da nisu prije podmirili svoje nastale obveze-članarine što je prouzročilo 

nenaplaćenih 6.000-7.000 kn.   

  

 Jednoglasno je usvojena odluka 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. 

 

 

 

 



 

  

  

Ad. 6 

 

a) Svi plivači koji treniraju svaki dan (natjecateljski dio) organizirano će obaviti liječnički pregled na početku svake plivačke sezone, 

odnosno najkasnije do kraja mjeseca rujna. Način organizacije liječničkog pregleda kao i detalje oko mogućih financijskih izdataka 

prema roditelju ili klubu naknadno će se utvrditi.                                                                              

b) Zatražit će se ponude kod prijevozničkih i putničkih agencija za osnovna natjecanja na koje se odlazi svake godine s ciljem 

postizanja što nižih troškova prijevoza i smještaja. Predsjedništvo kluba definirat će za koja natjecanja će se zatražiti ponude. 

Ponude se trebaju dostaviti naknadnim određivanjem krajnjeg datuma dostave istih na adresu kluba te će se iste na 

predsjedništvu razmotriti i odabrati najpovoljniji prijevoznik/agencija. 

c) Iznijet je prijedlog da se svi članovi kluba odnosno predsjedništva aktiviraju s ciljem pronalaženja sponzora i donatora kluba. 

d) Educiranje blagajnice kluba o vođenju potrebitih knjigovodstvenih knjiga. 

e) Kako su se pojavile priče o preseljenju kluba u Terme Jezerčica odlučeno je pojasniti članovima kluba u svezi istog. Naime, za 

sada ne postoji potreba ili želja za napuštanjem Termi Tuhelj dok su odnosi obiju strana korektni, te dok klub može podmirivati 

tekuće obveze prema Termama Tuhelj, a koje treba nastojati što više poboljšati uz što češću međusobnu komunikaciju,. 

f) Usvojena je jednoglasno Zamolba Termi Tuhelj o ne parkiranju na platou ispred ulaza u Element bar nego na za to predviđenom 

parkiralištu. Odluka će se prenijeti svim članovima kluba usmeno te preko službene web stranice kluba. Ujedno je iznijeta i 

primjedba prema Termama Tuhelj o neosvijetljenosti parkirališta, i prijedlog o postavljanju reflektora koji bi barem djelomično 

osvijetlio parkiralište.  

g) Donijeta je odluka o oslobađanju plaćanja članarine (za po jedno dijete), tajnika Dražena Šuto i blagajnice kluba Vesne Škurina 

dok obnašaju navedene dužnosti, a kao potpora poslovima koje obavljaju. 

Sastanak Predsjedništva kluba zaključen je u 02.00 sata dana 22.12.2011. godine  

  U, Pavlovcu Zabočkom, 21.12.2011. godine 

 Zapisničar:      Predsjednik: 

 Dražen Šuto  Nenad Filpović 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


