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HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "PAPUK"  
Trg kralja Zvonimira 5, Virovitica 
OIB: 23732511617 

 

ZAPISNIK 

 

sa redovne sjednice Skupštine Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“ (u     

nastavku teksta: Društvo), održane 24. siječnja 2020. godine, u restoranu „Flora“, 

Centar kulture, Ulica Matije Gupca 5, grad Virovitica.  

Sjednica je započela s radom u 18:00 sati. 

Predsjednik Društva, g. Mario Ripli predlaţe slijedeći: 
 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela 

2. Izbor verifikacijske komisije 

3. Izvješće verifikacijske komisije 

4. Usvajanje Dnevnog reda 

5. Izvješće o radu Društva u 2019. godini 

6. Financijsko izvješće za 2019. godinu  

7. Izvješća sekcija (gospodarske, ekološke, izletničke, markacističke i fotosekcije) 

8. Izvješće Nadzornog odbora 

9. Izvješće Suda časti 

10. Rasprava o izvješćima 

11. Plan i program za 2020. godinu 

12. Rasprava i usvajanje Plana i programa za 2020. godinu 

13. Usvajanje novog Statuta 

14. Razrješenje dosadašnjeg i biranje novog blagajnika Društva 

15. Razrješenje člana Izvršnog odbora i biranje novog člana u Izvršni odbor 

16. Razno 

 

Rasprava i odluke: 

Ad. 1. 

Predsjednik Društva, g. Mario Ripli otvara Skupštinu i uvodno pozdravlja prisutne članove 

Društva te goste iz HPD „Orahovica“, predsjednika Branka Pečeka i dopredsjednika Zorka 

Steinera, predstavnicu HGSS stanica Orahovica, gĎu Mariku Marić te predsjednika Saveza 

sportske rekreacije „Sport za sve“ Virovitičko-podravske ţupanije, Milana Krmpotića. 



 

Stranica 2 od 6 

 

Predsjednik Društva predlaţe radno Predsjedništvo u sastavu: 

1) Ţelimir  Holer, predsjednik Skupštine 

2) Gabrijela Gorinšek Haluţan, član 

3) Anita Sertić, član 

4) Svjetlana  Bardić, zapisničar 

5) Maja Ivanac i Kristijan Paljar, ovjerovitelji zapisnika 
 

Nema rasprave. 

Odluka: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

Nakon uvodne riječi, predsjednik Društva g. Mario Ripli, predaje riječ i predsjedavanje 

Skupštine g. Ţelimiru Holeru (u nastavku teksta: Predsjednik Skupštine). 

Ad. 2. 

Predsjednik Skupštine predlaţe imenovanje verifikacijske komisije u sastavu: 

1) Marija Vorkapić, predsjednica 

2) Deana Ţada, član 

3) Ljiljana Oremuš, član 

 

Nema rasprave. 

Odluka: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad. 3. 

Predsjednica Verifikacijske komisije gĎa Marija Vorkapić konstatirala je da je Skupštini 

prisutno 95 članova od ukupno 203 člana društva.  

Konstatira se kako Skupštini temeljem članka 19. Statuta u zakazano vrijeme nije prisutno 

više od polovine poslovno sposobnih članova Skupštine. Skupština se odgodila za pola    

sata te je nakon isteka toga vremena Skupština pravovaljano počela sa radom.  

Nema rasprave. 

Ad. 4. 

Predsjednik Skupštine obrazlaţe prijedlog dnevnog reda. Nema daljnje rasprave. 

Predlaţe se usvajanje dnevnog reda kako je naznačen u pozivu za Skupštinu. 

Odluka: Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

Ad. 5. 

Predsjednik Društva g. Mario Ripli predstavlja Izvješće o radu društva za 2019. te 

naglašava kako je 2019. godina bila posebna godina, što zbog naglog rasta broja novih 

članova Društva, nastavku školovanja članova Društva kroz razne organizacijske oblike,    

pa tako imamo pet novih pripravnika za vodiča A standarda čije školovanje je u tijeku       

dok je 30 planinara sa uspjehom završilo Opću planinarsku školu. U prošloj godini 

realizirano je 23 od planiranih 30 društvenih izleta te gotovo svake nedjelje u godini kraćih 

izleta oko naše kućice „Brusovi“ na našim registriranim planinarskim stazama. IzmeĎu 

ostalog, prisjetio se tragično preminulog planinara, Mladena Kosija. U spomen na Mladena 
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u dogovoru sa djelatnicima Parka prirode Papuk planiramo mjesto na kojem se Mladen 

srušio označiti kao spomen područje te svake godine na taj dan, 22.6., planinarskim izletom 

od Jankovca prema vrhu Lapjak obiljeţiti taj tuţan dogaĎaj. Nadalje, odrţana su predavanja 

naših članova o izletima na Triglav i Dolomite. Kroz 2019. godinu odrţano je 12 sjednica 

Izvršnog odbora. Društveni sastanci su odrţavani gotovo svake srijede te nedjeljna 

deţurstva kod planinarske kućice „Brusovi“.  

Ad. 6. 

Blagajnica Društva gĎa Antonija Počić predstavlja Financijsko izvješće za 2019. Ukupni 

prihodi su bili 49,314.38 HRK, ukupni rashodi su 24,706.18 HRK pa je razlika prihoda nad 

rashodima 24,608.20 HRK.  

Ad. 7. 

Predsjednik Društva g. Mario Ripli predstavlja Izvješće o radu sekcija: 

Izletnička sekcija - Društvo trenutno ima 4 vodiča A standarda (ljetno planinarenje): 

Vladimir Subota, Zlatko Pleško, Ana Tomac, Tomislav Kovač i 5 pripravnika: Tijana 

Popović, Kristijan Paljar, Goran Mičić, Svjetlana Bardić  i Kristina Zdjelar. 

Osim navedenih izleta, svake nedjelje je organizirano deţurstvo kod planinarske kućice 

Brusovi, te se moţe uvijek hodati po jednoj od naših prekrasnih i markiranih staza.  

Gospodarska i ekološka sekcija - izvješće je podnio predsjednik Društva u ime g. 

Vladimira Subote, dopredsjednika Društva i ujedno predsjednika Gospodarske sekcije. 

Naglasio je kako se aktivnosti ove sekcije uglavnom odvijaju oko kućice Brusovi. Obično se 

organizira proljetna i jesenska radna akcija. U proljeće se odrţava okoliš oko kućice, a u 

jesenskom periodu se pripremaju drva za ogrjev. Deţura se svake nedjelje u kućici Brusovi 

od 10-16 sati. Preporuka je da se za vrijeme deţurstva pokosi trava oko kućice. 

Ekološka sekcija djelovala je aktivno kroz ureĎenje izvora pitke vode te pronalaska novih 

izvora, ureĎenjem okoliša oko kućice „Brusovi“, odrţavanje izvorskih tokova te edukacija 

članova o zaštiti prirode. Voditelj ove sekcije je Josip Horvat. 

Markacistička sekcija - kako iz opravdanih zdravstvenih razloga voditeljica Markacističke 

sekcije gĎa Sanja Hećimović nije mogla prisustvovati Skupštini, izvješće je predstavio 

markacist g. Kristijan Gostimir. Naglasio je potrebu za školovanjem novih markacista. 

Njihove aktivnosti usmjerene su uglavnom na odrţavanje, čišćenje i obiljeţavanje staza. 

Imamo dvije markirane staze - Virovitički vidici i Vilinsko oko. Na dijelu staze Vilinsko oko 

napravljene su nove markacije jer je šumarija porušila stabla s oznakama. Ispred HPS i 

udruge Slavonski planinari za proljeće je u planu odrţavanje tečaja za markaciste   

Slavonije pa se nadamo da će se što više članova prijaviti za ovaj tečaj jer su nam 

markacisti nuţno potrebno radi odrţavanja naših planinarskih staza. 

Fotosekcija - Predsjednik Društva g. Mario Ripli ujedno i voditelj ove sekcije predstavlja 

izvješće ove sekcije te naglašava kako se u 2019. godini kroz Društvene sastanke srijedom 

i okupljanjem nedjeljama kod planinarske kućice djelovalo na način da su se fotografijom i 

tekstom obiljeţavali svi dogaĎaji te je voditelj sekcije koristio trenutke i zanimanje članova 

za upoznavanjem sa osnovama amaterske fotografije kroz razgovore i praktičan dio 
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korištenjem fotografske opreme u prirodi i interijeru. U mjesecu kolovozu odrţana je Izloţba 

planinarske fotografije u Mjesnom domu Suhopolje u suradnji sa Općinom Suhopolje. 

Ad. 8. 

Članica Nadzornog odbora gĎa Gabrijela Gorinšek Haluţan predstavlja Izvješće o radu 

Nadzornog odbora sa naglaskom kako pri nadzoru materijalno-financijskog i ostalog 

poslovanja Društva nisu utvrĎene nepravilnosti. 

Ad. 9. 

Član Nadzornog odbora g. Branko Počić predstavlja Izvješće o radu Suda časti te ističe 

kako tijekom 2019. nije bilo prijava niti pokretanja postupaka o nestatutarnom ponašanju i 

narušavanju planinarske etike ili ugleda Društva. 

Ad. 10. 

Nema rasprave o predstavljanju Izvješća o radu Društva u 2019., Financijskog 

izvješća za 2019., Izvješća sekcija (gospodarske, ekološke, izletničke, markacističke i 

fotosekcije), Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća Suda časti. 

Predlaže se usvajanje Izvješća o radu Društva u 2019., Financijskog izvješća za 2019., 

Izvješća sekcija (gospodarske, ekološke, izletničke, markacističke i fotosekcije), 

Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća Suda časti. 

Odluka: Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Društva u 2019., Financijsko izvješće 

za 2019., Izvješća sekcija (gospodarske, ekološke, izletničke, markacističke i 

fotosekcije), Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Suda časti. 

Ad. 11. 

Plan i program za 2020. godinu, predstavlja predsjednik Društva Mario Ripli. 

Pored društvenih akcija, planinarskih izleta i ostalih dogaĎanja, planirane su edukacije novih 

članova Društva te utvrĎivanja znanja iskusnijih članova osobito na temu pruţanja Prve 

medicinske pomoći planinarima, orijentacije u prirodi, sigurnom kretanju i boravku u prirodi 

te ispravnom korištenju pomagala. Početkom veljače će se poslati upit članstvu o 

zainteresiranosti za provoĎenje još jedne Opće planinarske škole pa ukoliko se prijavi 

dovoljan broj odrţali bi i 5. OPŠ 2020. krajem 9. mjeseca – jesenski rok. U suradnji sa 

stručnim djelatnicima, članovima društva pokušali bi pokrenuti malu planinarsku školu te 

svakako predavanjima kroz škole pribliţiti mladima planinarstvo. Poseban naglasak se 

stavlja na iznalaţenje najprihvatljivijeg rješenja za kupnju zemljišta za izgradnju i/ili objekta 

za potrebe planinara odnosno uzimanje u dugogodišnji najam objekta koji će posluţiti kao 

planinarska kuća jer kućica  „Brusovi“ nije adekvatan prostor za prihvat gostiju na više  

dana.   

Cilj je ostvariti najmanje 3 izloţbe planinarske fotografije na području Ţupanije kroz godinu. 

Odrţati najmanje jednom mjesečno predavanja i praktični dio iz osnova amaterske 

fotografije te upoznavanje i osnove radom sa fotografskom opremom i načinom rada sa 

mobilnim ureĎajima i dio rada na društvenim mreţama koji se odnosi na postavljanje i/ ili 

preuzimanje fotografija – ovisno o zainteresiranosti članova. 
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Organizirati i provesti najmanje jedan foto natječaj koji bi uključivao samo članove našeg 

društva - za početak – ovisno o odazivu proširilo bi se i na ostala planinarska društva. 

Predsjednik Društva pozvao je sve članove da se aktivno uključe u rad bilo koje sekcije. 

Iskoristio je priliku da pozove sve članove koji posjeduju ili mogu doći do materijala kao što 

su fotografije ili tekstovi, a vezani su za povijest planinarstva našeg kraja ili Društva, da se 

jave, kako bi iskoristili te materijale za monografiju. Materijali se vraćaju, a moguće je 

donirati za potrebe društva uz napomenu da vrijedne i rijetke predmete čuvamo u Muzeju.   

   

Ad. 12. 

Nema rasprave o predstavljanju Plana i programa za 2020. 

Predlaže se usvajanje Plana i programa za 2020. 

Odluka: Jednoglasno se usvaja Plan i program za 2020. 
 

Ad. 13. 

Predsjednik Društva obrazlaţe prijedlog novog Statuta te posebno naglašava one odredbe 

zbog kojih se novi Statut i predlaţe. Prijedlog Statuta objavljen je i nalazio se na sluţbenoj 

internet stranici društva 15 dana prije odrţavanja sjednice Skupštine te se svaki član   

mogao upoznati sa novinama.  

Nema rasprave. 

Predlaže se usvajanje novog Statuta. 

Odluka: Jednoglasno se usvaja predloženi novi Statut. 

 

Ad. 14. 

Predsjednik Skupštine predstavlja pisani zahtjev blagajnice Društva, gĎe Antonija Počić     

za razrješenjem sa duţnosti blagajnika te kao kandidata za novog blagajnika predstavlja 

gĎu Mariju Vorkapić.  

Nema rasprave. 

Predlaže se razrješenje dosadašnjeg i biranje novog blagajnika Društva. 

Odluka: Jednoglasno se razrješuje dužnosti dosadašnji blagajnik te bira novi 

blagajnik. 
 

Ad. 15. 

Predsjednik Skupštine napominje da je blagajnik ujedno i član Izvršnog odbora te se 

ukazuje potreba i za razrješenjem dosadašnjeg člana te biranjem novog člana Izvršnog 

odbora te se i pod ovom točkom predlaţe razrješenje člana Izvršnog   odbora Antonije 

Počić, a predlaţe Marija Vorkapić za novog člana. 

Nema rasprave. 

Predlaže se razrješenje dosadašnjeg i biranje novog člana Izvršnog odbora. 

Odluka: Jednoglasno se razrješuje dužnosti dosadašnji član te bira novi član 

Izvršnog odbora. 
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Ad. 16. 

Predsjednik HPD Orahovica, g. Branko Peček, pozdravio je prisutne članove Društva te 

naglasio kako mu je drago da se brojno stanje Društva povećava i da sigurno ima  

budućnosti  za planinarenje. G. Peček predao je predsjedniku Društva prigodan poklon      

od HPD Orahovica  te poţelio puno uspjeha u radu Društva.  

Gospodin Milan Krmpotić, predsjednik Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ 

Virovitičko-podravske ţupanije, pozdravio je prisutne i najavio u skoroj budućnosti bolju 

suradnju izmeĎu ovih Udruga posebno po pitanju sportskih natjecanja.                       

GospoĎa  Marika Marić, predstavnica HGSS stanica Orahovica, pozdravila je prisutne i 

naglasila kako je educiranje članova Društva iznimno vaţno, jer educirani planinar znači 

manje posla za njih. Poţeljela  je puno uspjeha u radu Društva. 

Predsjednik Društva se zahvalio blagajnici Antoniji Počić na iznimnom doprinosu u radu 

Društva kroz duţnost blagajnice Društva, koje je stručno i odgovorno obnašala 23 godine. 

Uručio je prigodnu Zahvalnicu i poklone. 

Pitanja i prijedloga nije bilo pa Predsjednik Skupštine zaključuje rad sjednice ove  

Skupštine. 

 

 Dovršeno u 19:30 sati.   

 

Zapisničar:                                                                                                

Svjetlana Bardić, v.r.                                                                                                       

 

 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Maja Ivanac, v.r.                                                                                         Kristijan Paljar, v.r. 

 


