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ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ
10000 Zagreb, Rakovčeva ulica 10
Upravni odbor

Zagreb, 22. rujna 2017.

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 21. rujna 2017. godine u sjedištu Tajništva, Zagreb, Rakovčeva 10
PRISUTNI:

Vladimir Zadravec, Ivan Kralj i Rene Pintar
Zlatko Grotić, organizator/instruktor
Berislav Čegelj, sportski direktor

ODSUTNI:

Članovi U.O., Srećko Alispahić (ispričao se) i Darko Kosovac.
Zrinka Čegelj, stručni tajnik (bolest)

Sjednica započela u 18,00 sati.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Analiza i verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora.
Izvješća o aktivnostima ZAS-a za 1.-6. mjesec 2017.
Izvješće o realizaciji programa Zagrebačke karting škole, 1. generacije 2016/2017.g.
Program rada Zagrebačke karting škole, 2. generacije 2017/2018.g.
Organizacija karting utrke „4. Nagrada Zagreba“, I, OPZ i PH, 14/15.10.2017., Zagreb,
Špansko.
6. Utvrđivanje prijedloga za izradu nacrta plana Programa javnih potreba u sportu Grada
Zagreba za 2018. godinu.
7. Pitanja i prijedlozi

RASPRAVA I ZAKLJUČCI
1.1.

Ad. 1.
Zapisnik s 8. sjednice U.O. verificiran je bez primjedbi, jednoglasno.

2.1.

Ad. 2.
Raspravljeno je i prihvaćeno Izvješće o radu ZAS-a za 1.-6. mjesec 2017. godine, kojeg
je podnio sportski director Berislav Čegelj

3.1.

Ad. 3.
Raspravljeno je i prihvaćeno Izvješće o realizaciji programa Zagrebačke karting škole,
1. generacije 2016/2017., kojeg je obrazložio voditelj Zlatko Grotić.

4.1.

4.2.

Ad. 4.
Raspravljen je i prihvaćen je Plan rada i Financijski plan Zagrebačke karting škole, 2.
generacije 2017/2018., prema prijedlogu Povjerenstva kojeg su obrazložili voditelj
Zlatko Grotić i sportski direktor Berislav Čegelj.
Pritom je član U.O. Ivan Kralj izrazio svoje nezadovoljstvo ovako prikazanim planom
rada, koji je po njegovoj ocjeni prepun općenitostima, a bez osnovnih terminskih
podataka važnih za realizaciju programa te naglašavajući da se ponovno nepotrebno
kasni s cjelovitom pripremom novog ciklusa Zagrebačke karting škole.
Osvrnuo se i na osvrt koji je član Povjerenstva ZKŠ g. Darko Kozarac uputio u svezi
smjernica ZKŠ, na koji još nije odgovoreno.

2
5.1.

5.2.

6.1.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Ad. 5.
Prihvaćen je program međunarodne karting utrke “4. Nagrada Zagreba”
(14/15.10.2017. – Špansko), koja uključuje i “Limač kup Zagreba”, pod
pokroviteljstvom Gradske Skupštine Grada Zagreba, kako ga je obrazložio sportski
direktor Berislav Čegelj.
Zaključeno je da se na utrku pozovu predstavnici gradskih političkih i sportskih vlasti,
MUP-a te svi dosadašnji dionici Zagrebačke karting škole (škole, djeca, roditelji i
voditelji projekta).
Ad. 6.
Sukladno pozivu Stručne službe SSGZ utvrđene su polazne osnove za izradu nacrta
prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu, koje se
temelje na ostvarenju programskih aktivnosti i financijskog plana za 2017. godinu.
Ad. 7.
Donesena je odluka o nabavci programske podrške (softwera) za online prezentaciju
rezultata na natjecanjima (karting i krug).
Donesena je odluka o prodaji službenog vozila VW Cady, ZG 8486-DU i nabavci
zamjenskog (polovnog) vozila Peugeot Partner-Teepe.
Prihvaćen je program i financijski plan priredbe “Večer ZG prvaka 2017”, koja će se
održati 8. prosinca 2017. godine u 18:00 sati, u Staroj Gradskoj vijećnici i Palači Dverce
na Gornjem gradu.
Potvrđena je odluka o dodjeli jubilarnih nagrada povodom obilježavanja 25.-te
obljetnice utemeljenja ZAS-a te nagrade za životno djelo (2).
Primljena je informacija o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba, u svezi
lokacije na području Jankomira kao potencijalnog prostora za izgradnju sportskog
objekta zamjenskog za Špansko, koji je 21. rujna 2017. godine upućen Zavodu za
strategijsko planiranje Grada Zagreba.
Prihvaćen je prijedlog predsjendika Vladimira Zadravca o potrebi organiziranja sastanka
klubova članica ZAS-a i Regije Sjever, zainteresiranih za organizaciju OSV natjecanja u
2018. godini. Sastanak će biti organiziran u drugoj polovici 10. mjeseca o.g.

Sjednica završila u 20:00 sati.
ZAPISNIK VODO:
Berislav Čegelj, sportski direktor
OVJERAVA:
Vladimir Zadravec, predsjednik

