
 

 
 

 
  

HRVATSKI SPORTSKO PENJAČKI SAVEZ 

 

 

11. sjednica Izvršnog odbora 

ZAPISNIK 
 

Sa 11. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog sportsko penjačkog saveza, održane putem Teams 

videokonferencije u srijedu, 25. kolovoza 2021. godine s početkom u 20:00 sati. 

Sjednici su nazočili svi članovi Izvršnog odbora: Nenad Jović, Enna Peroš, Ivan Štefičar, Alan Križanić, 

Vanja Ilisić, Silena Košara, Pia Čuljak 

Sukladno članku 44. Statuta Saveza, Izvršni odbor zasjeda pravovaljano. 

 

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. izvanredne sjednice IO 

2. Održavanje natjecanja Prvenstvo Hrvatske u sportskom penjanju u disciplini Kombinacija 

(poziv klubovima da se jave za organizaciju natjecanja) 

3. Imenovanje povjerenika Izvršnog odbora (Komisije za natjecanja) nadležnog za službena 

natjecanja HSPS-a 

4. Odluka o obvezama i odgovornostima organizatora službenih natjecanja (Pravilnik) 

5. Odluka HOO-o o financiranju Trenera za razvoj pojedinog sporta 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbornika reprezentacije 

7. Odluka o raspisivanju natječaja za glavnog tajnika  

8. Izvještaj o stanju financija Saveza i odluka o odlasku reprezentacije u Portugal, Soure (odluka 

o samostalnom plaćanju odlaska na natjecanja) 

9. Molba sportašice Vane Piccini i SPK Marulianus za financiranje puta na svjetsko seniorsko 

prvenstvo u Moskvu 

10. Razmatranje molbe SPK Hive iz Zagreba za primanje u članstvo saveza 

11. Razno  

 

Ad 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice IO (održane 17. lipnja 2021.) 

Zapisnik sa 10. sjednice IO jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. Održavanje natjecanja Prvenstvo Hrvatske u sportskom penjanju u disciplini Kombinacija 

(poziv klubovima da se jave za organizaciju natjecanja) 

Predsjedavajući predlaže donošenje odluke o slanju poziva klubovima za organizaciju natjecanja što je 

IO jednoglasno usvojio. Slanje poziva klubovima provesti će Komisija za natjecanja i to već sutra  

26.8.2021. godine kako bi se klubovi koji imaju interesa mogli što prije prijaviti. Rok za dostavu prijava 

je 6. rujna 2021. godine. 
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Klubovi koji se prijavljuju trebaju u svojoj prijavi navesti i prijedlog datuma održavanja natjecanja, pri 

čemu taj datum treba biti u razdoblju od 15. listopada do 1. prosinca 2021. godine. Navedeni datumi 

određeni su završetkom natjecateljske sezone i obvezama reprezentativaca. Temeljem pristiglih 

prijava Izvršni odbor će donijeti odluku o mjestu i datumu održavanja natjecanja, te svojom odlukom 

potvrditi domaćina. 

 

Ad 3. Imenovanje povjerenika Izvršnog odbora (Komisije za natjecanja) nadležnog za službena 

natjecanja HSPS-a 

Obzirom na opseg posla pri organizaciji natjecanja, osiguranog poštivanja pravilnika i procedure 

službenog natjecanja, IO jednoglasno imenuje Rafaela Čuljaka za povjerenika nadležnog za službena 

natjecanja Saveza. 

Pia Čuljak traži izuzimanje iz glasanja zbog mogućnosti realizacije sukoba interesa što je IO prihvatio. 

 

Ad 4. Odluka o obvezama i odgovornostima organizatora službenih natjecanja (Pravilnik do 

30.9.2021.) 

Jedan od prvih zadataka imenovanog povjerenika  bit će izrada kvalitetnog Pravilnika o obvezama i 

odgovornostima organizatora službenih natjecanja kojem je cilj da jasno i transparentno odredi 

standarde održavanja službenih natjecanja Saveza.  

Naime, u 2022. godini očekuje nas, temeljem odluka usvojenih na redovnoj skupštini Saveza, 

organizacija većeg broja natjecanja obzirom na uvođenje Boulder kupa Hrvatske (dodatna 3 natjecanja 

u disciplini Boulder). U tom smislu kvaliteta natjecanja treba rasti i slijediti suvremene trendove 

sportskog penjanja.  

IO jednoglasno je usvojio prijedlog predsjedavajućeg. 

 

Ad 5. Odluka HOO-o o financiranju Trenera za razvoj pojedinog sporta 

Predsjedavajući informira članove IO o Odluci Vijeća HOO kojom su odobrena su sredstva za trenera 

za razvoj pojedinog sporta, Tomislava Šproha i to od 1.8.2021. godine. 

Nakon provedene rasprave, prijedlog je da Tomislav Šproh odradi natjecateljsku sezonu do kraja, 

odnosno do 31.10.2021. godine. Obzirom da je do sada obavljao funkciju skrbnika isključivo po 

volonterskoj osnovi (bez naknade), prijedlog je da u odobrena sredstva do završetka sezone 

(31.10.2021.) budu isplaćena njemu temeljem Ugovora o djelu. 

U listopadu će se raspisati javni natječaj za Izbornika koji će ujedno biti i trener za razvoj pojedinog 

sporta što znači da će odabrani Izbornik od 1.11.2021 godine preuzeti obveze i primanje naknade HOO-

a za trenera za razvoj sporta. 

IO jednoglasno usvaja prijedlog. 
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Ad 6. Odluka o raspisivanju natječaja za Izbornika reprezentacije 

Nastavno na 5. točku dnevnog reda, predsjedavajući predlaže da se raspiše natjačaj za Izbornika u 

periodu od 30.9.2021. do 15.10.2021. te predlaže dopredsjednicu Ennu Peroš kao odgovornu osobu za 

slaganje teksta natječaja. 

Plan je da se do kraja listopada 2021. godine izabere kvalitetan Izbornik hrvatske sportsko-penjačke 

reprezentacije koji bi od 1. studenog 2021. godine i službeno preuzeo brigu o reprezentacije te ostale 

obveze propisane Pravilnikom o reprezentaciji. 

IO jednoglasno usvaja prijedlog. 

 

Ad 7. Odluka o raspisivanju natječaja za glavnog tajnika 

Sukladno najavama HOO-a, da će Savezu u 2022. godini biti odobrena naknada za sufinanciranje plaće 

zaposlenog radnika (tajnika) za administrativne poslove, predsjedavajući predlaže da se pokrene 

postupak izrade i provedbe natječaja za glavnog tajnika. 

Okvirni prijedlog je da se u istom periodu uz natječaj za Izbornika raspiše i natjačaj za Glavnog tajnika 

koji bi s radom započeo 1.1.2022. godine.  

Obzirom da dopredsjednica Enna Peroš slaže tekst natječaja za Izbornika predsjedavajući predlaže da 

složi i tekst natječaja za Glavnog tajnika. 

Točni datumi objave natječaja i uvjeti biti će naknadno utvrđeni od strane IO. 

IO jednoglasno usvaja prijedlog. 

 

Ad 8. Izvještaj o stanju financija Saveza i odluka o odlasku reprezentacije u Portugal, Soure (odluka 

o samostalnom plaćanju odlaska na natjecanja) 

Predsjedavajući prikazuje izvještaj HOO o stanju realiziranih sredstava Redovnih programa za 2021. 

godinu (temeljem programskih zahtjeva), te stanje i realizaciju Razvojnih programa. 

Savez je planski koristio Redovne programe za 2021. godinu te je do sada realizirarao gotovo sve 

programske stavke. Nakon odlaska i nastupa na natjecanju WC u Kranju, Savezu preostaje financijski 

iznos dostatan za pokrivanje molbe SPK Marulianus (vidi točka 9.), te manji iznos (okvirna procjena 

3.000 kn) dostatan za eventualno sufinanciranje priprema reperezentacije. 

Sukladno iznesenom, IO se slaže da odlazak na daljnja službena natjecanja nakon WC Kranj nije moguć. 

Također, članovi IO su raspravili i upit skrbnika reprezentacije o mogućem odlasku na natjecanje u 

Portugal koje bi se financiralo od strane sportaša. 

Pojedinačnim izjašnjavanjem članova IO, nakon rasprave, jednoglasno je odlučeno da odlazak na 

službena natjecanja po principu "tko si može sam platiti" nije prihvatljiv. Naime, članovi IO se 

jednoglasno slažu da nije pravedno, transparentno niti sportski etično financijski razlikovati i dijeliti 

sporataše na imućne i one druge pa stvoriti okvir po kojem si oni boljeg imovinskog statusa mogu 

priuštiti službeni reprezentativni nastup. Nastup za hrvatsku sportsko penjačku reprezentaciju se 
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zaslužuje isključivo sportskim rezultatom, trudom i radom bez obzira na imovinski status te tako treba 

biti i u budućnosti. 

 

Ad 9. Molba sportašice Vane Piccini i SPK Marulianus za financiranje puta na svjetsko seniorsko 

prvenstvo u Moskvu 

Sukladno molbi trenera Luke Trumbića i SPK Marulanus od 17. kolovoza 2021. godine poslanoj Komisiji 

za natjecanja, IO nakon provedene rasprave, jednoglasno donosi odluku da će se Vani Piccini 

sufinancirati odlazak u Rusiju u iznosu od 5.000,00 kuna. 

Odluku će u ime Komisije za natjecanja, uz navođenje preduvjeta za ostvarenje sufinanciranja 

(sukladno pravilima HOO) već sutra 26. 8.2021. godine poslati Predsjednik Saveza. 

 

Ad 10. Razmatranje molbe SPK Hive iz Zagreba za primanje u članstvo saveza 

Pregledom pristigle dokumentacije od strane SPK Hive, te uvažavajući naknadnu nadopunu 

dokumentacije, Izvršni odbor HSPS-a konstatira da pristigla dokumentacija zadovoljava Statutom i 

Pravilnikom o članstvu propisane uvjete te jednoglasno donosi odluku o primitku SPK Hive u 

privremeno članstvo HSPS-a. 

Stručna služba Saveza zadužuje se da zatraži dostavu službene mail adrese SPK Hive, te da potom 

uključi klub u primanje svih potrebnih obavijesti sukladno kategoriji članstva i odredbama Statuta. 

 

Ad 11. Razno – dorada sistema fakturiranja za škole 

Pod točkom Razno iznesen je od strane Predsjedavajućeg zahtjev ovlaštenog knjigovodstva Saveza da 

se osigura izdavanje računa Saveza prema klubovima za izdane diplome škola sportsakog penjanja.  

Sukladno zahtjevu bit će pokrenuta nadogradnja sistema Online gegistra članova koji će u 

administracijskom sučelju omogućiti izdavanje predmetnih računa. 

Izvršni odbor saveza jednoglasno donosi odluku. 

 

Dovršeno u 22:30 sati 

Ovaj zapisnik podliježe verifikaciji na prvoj sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.  

Zapisnik sastavila Enna Peroš, 25.8.2021. 

Hrvatski sportsko penjački savez 
Predsjednik 
Nenad Jović 
 
 
________________ 

 


