ZAPISNIK
sa Skupštine SPK Grip održane
29. siječnja 2020.
Prisutni: Marin Španić, Siniša Atlija, Majda Skračić, Zvonimir Popović, Saša Jurić, Krunoslav Popović,
Josip Prvonožac, Vita Prvonožac, Mihael Štefić, Duško Mazalica, Branka Bakić, Mario Maretić,Katarina
Belančić Jurić, Stipe Koščak
Nakon pozdrava predsjednik Kluba, Siniša Atlija, utvrdio je da kvorum za održavanje Skupštine
postoji (14 od ukupno 23 člana). Potom su određena radna tijela Skupštine, predsjedništvo: Siniša
Atlija i Duško Mazalica, zapisničar – Zvonimir Popović, ovjerovitelji zapisnika - Siniša Atlija i Mihael
Štefić.
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Dnevni red:





Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine



Usvajanje dnevnog reda



Izvještaj predsjednika o radu kluba u 2019. godini



Financijsko izvješće za 2019. godinu



Plan rada i financijski plan za 2020. Godinu



Razrješenje predsjednika na osobni zahtjev



Razno

Predsjednik Siniša Atlija izvjestio je prisutne o aktivnostima u 2019. godini. Ove godine klub je
obilježio 10 godina postojanja i rada. Odrađeno je nekoliko radnih akcija na Tornju, od kojih je
najvažnija bila ponovno spajanje instalacije struje i svjetla, uz redovna čišćenja i košnje trave.
Vedran Laklija i Zvonimir Popović odradili su prezentaciju sportskog penjanja u Obrtničkoj školi
Bjelovar. Održana je škola sportskog penjanja u kojoj je sudjelovalo 5 polaznika i volonteri SPK
Gripa. Klub je bio predmet inspekcijskog nadzora Sportske inspekcije, te je zadovoljio traženu
dokumentaciju i kriterije. Članovi Kluba sudjelovali su na BLOK ligi tijekom zimskog perioda. Od
penjačkih uspjeha istaknut je Mihael Štefić koji je popeo svoj prvi 8b (Helikopter v omaki) te dva
smjera težine 7c+ na OS, posjetio Kalymnos gdje je popeo 61 smjer u 14 dana, a ukupno popeo
101 smjer u 2019. godini. Siniša Atlija nastavio je s uređivanjem novih smjeri na Kalniku i popeo
7b+ RP (Prorok), Majda Skračić popela je 6b+, Josip Prvonožac popeo je svoj prvi 6b, a Mario
Maretić 6a. Klub se javio na natječaj za sufinanciranje nabavke opreme koji je raspila Sportska

zajednica BBŽ-a, te su tako nabavljena 2 nova užeta i torbe. Nakon izlaganja, izvještaj je
jednoglasno prihvaćen.


Predsjednik je potom prisutne upoznao s financijskim izvještajem za proteklu 2019. godinu.
Pregledani su troškovi žiro-računa i blagajne. Sredstva su se koristila za nabavu opreme (2 užeta i
torbe, kupljen je polovni usisavač za čišćenje Tornja te elektromaterijal za spajanje instalacije
struje. Plaćena je pretplata na časopis Hrvatski Planinar, kupljene su iskaznice i markice za 2019.
godinu te plaćen web hosting. Na kraju izlaganja nije bilo prigovora, te je financijsko izvješće za
2019. usvojeno.



Kod teme plana za 2020. godinu spomenuto je i daljnje organiziranje izleta članova Kluba na
penjačke stijene. Planira se održavanje škole sportskog penjanja za penjače ako bude dovoljan
broj zainteresiranih. Planira se daljnje uređenje Tornja, montaža bandere i svjetla za prevjes te
nabava nove opreme. Ako bude organiziran Ledni kup, ponovo će se napraviti prijava za
domaćina jednog kola. Plan je usvojen bez primjedbi.



Predsjednik Siniša Atlija izvjestio je Skupštinu kako želi odstupiti s dužnosti predsjednika zbog
osobnog zahtjeva, te je predložio da dužnosti predsjednika Kluba nastavi obavljati dosadašnji
dopredsjednik Mihael Štefić. Mihal Štefić složio se s prijedlogom, nakon čega je Skupština
glasovanjem jednoglasno potvrdila da je novi predsjednik Mihael Štefić, do isteka mandata
ostalih tijela Kluba.



Pod točkom razno svi prisutni zamoljeni su da se više aktiviraju oko kreiranja sadržaja za web
stranicu u smislu slanja fotki i teksta kod odlaska na penjanje ili radnih akcija. Mihael Štefić
spomenuo je kako je uspostavio kontakte za montažu moonboarda ili slične penjačke stijene u
jednoj od teretana u Bjelovaru. Josip Prvonožac dogovorio je s Atletskim klubom Bjelovar posjet
Vodotornju i demonstraciju penjanja.

U Bjelovaru 29. siječnja 2020.

Zapisničar:
Zvonimir Popović

Ovjerovitelji zapisnika:
Siniša Atlija

Mihael Štefić

