ZAPISNIK
sa redovne Skupštine SPK Grip održane
15. siječnja 2021.
Prisutni: Marin Španić, Siniša Atlija, Majda Skračić, Zvonimir Popović, Saša Jurić, Mihael Štefić, Jakov
Manjkas, Duško Mazalica, Branka Bakić, Mario Maretić, Katarina Belančić Jurić, Stipe Koščak, Rudi
Oškera
Sjednica je započela u 16.00h. Nakon pozdrava predsjednik Kluba, Mihael Štefić, utvrdio je da
kvorum za održavanje Skupštine postoji (13 od ukupno 18 članova), sukladno članku 20. Statuta
Sportsko penjačkog kluba „GRIP“ Bjelovar. Potom su određena radna tijela Skupštine, predsjedništvo:
Mihael Štefić , zapisničar – Zvonimir Popović, ovjerovitelji zapisnika - Siniša Atlija i Mario Maretić.
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvještaj o radu Kluba za 2020. godinu
Plan rada za 2021. godinu
Donošenje Odluke o promjeni pečata kluba
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga

Ad 1. Izvještaj o radu Kluba za 2020. godinu
Predsjednik Mihael Štefić izvjestio je prisutne o aktivnostima u 2019. godini. Zbog epidemioloških
mjera i korona virusa aktivnosti Kluba bile su manje nego inače. Unatoč tome, na inicijativu Mihaela
Štefića započeto je uređenje stijene bouldera na zatvorenom prostoru, na prostorijama skladišta
stare ciglane. Uređenje nove umjetne stijene za sad se zasniva isključivo na dobrovoljnom radu
pojedinaca i mjesečnim donacijama za ove potrebe. Na zadnjoj izvanrednoj Skupštini održanoj
28.9.2020. odlučeno je o istupanju iz Hrvatskog planinarskog saveza i pristupanju novoosnovanom
Hrvatskom sportsko penjačkom savezu. Potrebno je još promjene provesti u Uredu opće uprave
Bjelovarsko bilogorske županije.
Od penjačkih uspjeha istaknut je Mihael Štefić koji je popeo smjer težine 8b+ i tako potvrdio odličnu
formu, uz još 3 popeta smjera težine 8b. Veliki napredak ostvario je i Mario Maretić koji je u godini
dana podigao osobnu razinu sa 6a na 6c. Bilo je aktivnosti na penjanju na boulderu gdje postoji prilika
da se privuku novi članovi.
Kod financijskog izvještaja, predsjedavajući je izvjestio kako su prihodi Kluba bili od članarina i
donacija članova, a rashodi su se svodili na materijal za uređenje penjačke stijene bouldera. Na kraju
izlaganja nije bilo prigovora, te je izvješće i financijsko izvješće za 2020. usvojeno.
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Ad 2. Plan rada za 2021. godinu
Kod teme plana za 2021. godinu naveden je nastavak aktivnosti na uređenju umjetne penjačke
stijene na zatvorenom – bouldera u smislu proširenja stijene, nabave novih oprimaka, nabave
strunjača te slaganja rasvjete. Planira se daljnje uređenje Tornja, montaža bandere i svjetla za prevjes
te nabava nove opreme. Plan je usvojen bez primjedbi.

Ad 3. Donošenje Odluke o promjeni pečata kluba
Sukladno donesenim odlukama o izlasku iz članstva u Hrvatskom planinarskom savezu i odluci o
učlanjenju u Hrvatski sportsko penjački savez predsjedavajući je izvijestio prisutne o obvezi izmjene
pečata kluba te je jednoglasno donesena

ODLUKA O PROMJENI
Pečata Sportsko penjačkog kluba SPORTSKO PENJAČKOG KLUBA „GRIP“ BJELOVAR

Ad 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Sukladno donesenim odlukama o izlasku iz članstva u Hrvatskom planinarskom savezu i odluci o
učlanjenju u Hrvatski sportsko penjački savez predsjedavajući je izvijestio prisutne o obvezi izmjene
članka 4., članka 5. i članka 35. Statuta kluba te je jednoglasno donesena

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Statuta Sportsko penjačkog kluba SPORTSKO PENJAČKOG KLUBA „GRIP“ BJELOVAR

Članak 4. se mijenja i glasi:
Klub je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu u Bjelovaru. Odlukom
Skupštine Klub postaje članom Hrvatskog sportsko penjačkog saveza. Klub se u svom radu pridržava
Statuta i drugih općih akata Hrvatskog sportsko penjačkog saveza.

Članak 5. se mijenja i glasi:
Klub ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s obodno ispisanim punim nazivom Kluba: Sportsko
Penjački Klub GRIP BJELOVAR, a u sredini pečata je znak Hrvatskog sportsko penjačkog saveza.
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Članak 35. se mijenja i glasi:
Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Kluba i dugogodišnje članstvo u Društvu
mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Kluba.
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim
organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području
planinarstva.

Ad 5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga
Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis promjena u
Registar udruga. Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno
donesena

ODLUKA O POKRETANJU
postupka za upis promjena u Registar udruga

Dovršeno u 17.15 sati.

U Bjelovaru, 15.01.2021.

Ovjerovitelji zapisnika:

Zapisničar:

Predsjedavajući:

Siniša Atlija

Mario Maretić

Zvonimir Popović

Mihael Štefić

_________________

_________________

_________________

_________________
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