Hrvatska stranka zelenih – EKO savez
Zagreb, Hondlova 28
ZAPISNIK IZVANREDNE SKUPŠTINE HRVATSKE STRANKE
ZELENIH – EKO SAVEZA
Skupština je održan dana 21.01.2016. u prostorijama Mjesnog
odbora "Eugen Kvaternik" u Zvonimirovoj 68 u Zagrebu s početkom
u 19:15 sati, a završila je u 19.50 sati.
Kongres je sazvalo i pripremilo Predsjedništvo Hrvatske stranke
zelenih – EKO saveza
po odluci Predsjedništva od 11.01.2016. Od ukupno 33 člana stranke
Skupštini je nazočio 26 punopravnih članova Hrvatske stranke
zelenih – EKO saveza.
Predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela Kongresa:
-Radno predsjedništvo (3 člana/ice)
-Verifikacijska komisija (3 člana/ice)
-Zapisničar/ka
-Dvoje ovjerovitelja zapisnika
2.Izvješće verifikacijske komisije
3.Prihvaćanje Dnevnog reda
4. Odluka o:
-prestanku s rada Hrvatske stranke zelenih – EKO saveza te da
se ista kao politički subjekt briše iz registra stranaka.
-kratko financijsko izvješće
5. Razno

Ad 1. Izbor radnih tijela Kongresa:
Izbor članova radnih tijela predlaže u ime Predsjedništva predsjednik
Zlatko Sviben:
Radno predsjedništvo (3 člana/ice)
Zlatko Sviben, predsjedavajući,
Maja Turkalj i
Davor Lenartić.
-izglasani jednoglasno
Verifikacijska komisija (3 člana/ice)
Darko Jukl, predsjednik,
Marko Vujnović i
Antun Radeljak.
-izglasani jednoglasno
Zapisničar
Damir Siser
-izglasan jednoglasno
Dvoje ovjerovitelja zapisnika:
Darko Jukl i
Ema Biuk
-izglasani jednoglasno
Ad.2. Izvješće verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija utvrdila je kvorum.
Ad 3. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
Predsjedavajući Zlatko Sviben dao je prijedlog dnevnog reda na
glasanje
Dnevni red usvojen je - jednoglasno.

Ad.4. Odluka o:
-prestanku s rada Hrvatske stranke zelenih – EKO saveza te da se
ista kao politički subjekt briše iz registra stranaka.
-kratko financijsko izvješće
Zlatko Sviben:
Nakon prošlih izbora bez obzira što smo bili u koaliciji sa srodnim
strankama, nismo uspjeli ostvariti zapaženi rezultat. Jednostavno,
građani ne prepoznaju zelene, a dokaz je gašenje više zelenih
stranaka u zadnje vrijeme te također neuspjeh svih ostalih.
Naprosto, ostalo nas je premalo da možemo aktivnije djelovati I
svakim danom nas je sve manje. Predlažem da donesemo odluku o
prestanku s rada Hrvatske stranke zelenih – EKO saveza te da se
ista kao politički subjekt briše iz registra stranaka.
Predsjednik Stranke će poduzeti sve radnje prema nadležnim
institucijama, a u svezi gore navedenog.
ODLUKA da Hrvatska stranka zelenih – EKO savez
prestaje s radom te da se kao politički subjekt briše iz registra
stranaka - izglasana jednoglasno
Kratko financijsko izvješće
Kratko financijsko izvješće podnosi predsjednik stranke Zlatko
Sviben. Izvještava članove da će na osnovu članka Statuta 42. sva
imovina Stranke po prestanku rada pripada Republici Hrvatskoj.
Predlaže usvajanje financijskog izvješća.
Usvajanje izglasano jednoglasno.

AD.5. Razno
Nema prijedloga i zainteresiranih te predsjedavajući zatvara
Skupštinu.

Zapisničar:

________________
Damir Siser

Ovjerovitelji:
_______________________
1.Darko Jukl i

_______________________
2.Ema Biuk

