
 

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA 
SPORTSKOG DRUŠTVA SVETI MATEJ 

 
Dana 05. travnja 2014. u Vatrogasnom domu u Svetom Mateju održana je Izborna 

Skupština Sportskog društva Sveti Matej.  

 

Na Skupštini je sudjelovalo tridesetak članova Društva. Izabrano je staro - novo 

vodstvo, tj. za predsjednika Nenad Kletuš, za potpredsjednika Nikola Labaš, za tajnika 

Danijel Labaš te za blagajnika Dario Kletuš koji su i do sada vodili Sportsko društvo. 

Predstavili su izvještaj o proteklom radu te istaknuli radove koji su izvođeni oko 

igrališta, nabavku opreme, tradicionalni malonogometni turnir u Svetom Mateju koji se 

organizira svake godine i na kojem sudjeluje velik broj ekipa, tako je bilo i prošle godine 

te nastupe na malonogometnim turnirima diljem Zagorja na kojima su osvojili brojne 

nagrade. 

 



Od planova za 2014. istaknut je daljnji nastavak uređenja igrališta koje će početi 

odmah slijedeći vikend, nabavku opreme: prije svega dresova i lopti koja je potrebna za 

rad s mladima, treniranje djece i mladeži, organizacija tradicionalnog malonogometnog 

turnira u Svetom Mateju, organizacija još jednog turnira koji će se zvati Kup Svetog 

Mateja, nastup na malonogometnim turnirima diljem Zagorja te održavanje redovne 

godišnje skupštine.  

Na Skupštini je bio nazočan i zamjenik načelnika Općine Gornja Stubica, Vladimir 

Škvorc koji je čestitao vodstvu Sportskog Društva na dosadašnjem radu i reizboru te je 

istaknuo da je uz DVD Sveti Matej, Sportsko društvo Sveti Matej udruga koja djeluje na 

ovom području i okuplja velik broj ljudi, pri svega mladih, što treba cijeniti i da će Općina 

pomoći Društvu u njegovim aktivnostima i radu u skladu s financijskim mogućnostima. 

 

 

 

Uz zamjenika načelnika, na Skupštini su bili nazočni i potpredsjednik Općinskog 

Vijeća Općine Gornja Stubica i predsjednik DVD-a Sveti Matej, Ivan Bigec, koji je 

pozdravio prisutne, čestitao izabranima, zaželio im uspjeh u radu te je istaknuo buduću 

suradnju DVD-a Sveti Matej i Sportskog Društva Sveti Matej, tajnik DVD-a Sveti Matej, 

potpredsjednik Vatrogasne Zajednice Općine Gornja Stubica i općinski vijećnik Milan 

Bigec koji se pridružio lijepim željama i čestitao novoizabranom vodstvu Sportskog 

društva te predsjednik Mjesnog odbora Sveti Matej Damir Fuček koji je istaknuo buduću 

suradnju Mjesnog odbora i Sportskog društva. 
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