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ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ
10000 Zagreb, Rakovčeva ulica 10
Upravni odbor

Zagreb, 31. siječnja 2018.

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 30. siječnja 2018. godine u sjedištu Tajništva, Zagreb, Rakovčeva 10
PRISUTNI:

Vladimir Zadravec, Ivan Kralj, Rene Pintar, Želimir Šinko i Goran Šorak
Zrinka Čegelj, stručni tajnik
Zlatko Grotić, organizator/instruktor
Berislav Čegelj, sportski direktor

Sjednica započela u 11,00 sati.
DNEVNI RED:
1. Kooptiranje g. Želimira Šinka u Upravni odbor ZASa-a, po prijedlogu AAMK
„Sveučilište“, kao zamjenskog člana za Srećka Alispahića.
2. Analiza i verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora.
3. Zapisnik s programske sjednice Skupštine i poduzete aktivnosti u svezi s tim.
4. Donošenje Sportskog pravilnika i Dodataka za Otvoreno prvenstvo Zagreba u 2018.
5. Izvješće o aktivnostima za siječanj-prosinac 2017. godine.
6. Organizacijsko i financijsko izvješće priredbe „Večer ZG prvaka 2017.“
7. Izvješće o prijemu u članstvo Zagrebačke zajednice tehničke kulture.
8. Donošenje odluke o sazivanju izvještajne sjednice Skupštine ZAS-a.
9. Tečaj za suce i obnova znanja (refrešing) za suce i vozače.
10. Informacije, pitanja i prijedlozi:
RASPRAVA I ZAKLJUČCI

1.2.

Ad. 1.
Prihvaćena je zamolba g. Srećka Alispahića (AAMK Sveučilište) za razriješenje članstva
u Upravnom odboru ZAS-a.
Za zamjenskog člana imenovan je g. Želimir Šinko, član AAMK Sveučilište.

2.1.

Ad. 2.
Zapisnik s 12. sjednice Upravnog odbora verificiran je bez primjedbi, jednoglasno.

1.1.

3.1.

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

Ad. 3.
Primljen je na znanje zapisnik s programske sjednice Skupštine, koji je sukladno
zakonskim propisima urudžbiran u Gradskom uredu za opću upravu.
Ad. 4.
Nakon provedene javne rasprave konstatirano je da na prijedlog Sportskog pravilnika i
Dodataka za Otvoreno prvenstvo Zagreba u 2018. godini nije bilo primjedaba od strane
Odbora za autosportove HAKS-a i klubova članica ZAS-a te da ne postoje prijepori za
njegovo donošenje.
Sukladno zaključku iz prethodne točke donosi se Sportski pravilnik i Dodatci za
Otvoreno prvenstvo Zagreba u 2018.
Pregledan je i odobren Sportski pravilnik i Tehnički pravilnik „Twins Fun Kupa“ za sustav
natjecanja OPZ-a u disciplini „A14 - Auto kupovi“.
Ad. 5.
Raspravljeno je i prihvaćeno izvješće o aktivnostima ZAS-a, klubova-članica i Tajništva
ZAS-a, za programsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, koje se upućuje
nadležnoj službi SSGZ.

6.1.
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Ad. 6.
Prihvaćeno je organizacijsko i financijsko izvješće manifestacije „Večer ZG prvaka
2017.“, održane 8. prosinca 2017. u Starogradskoj viječnici i palači „verce“.

7.1.

Ad. 7.
Primljeno je izvješće sa sjednice Izvršnog odbora Zagrebačke zajednice tehničke
kulture, na kojem je donesena odluka o našem prihvaćanju.

8.1.

Ad. 8.
Donjeta je odluka o sazivanju redovne izvještajne sjednice Skupštine i dnevni red iste,
koja će se održati u prvoj polovici mjeseca ožujka o.g.

9.1.

Ad. 9.
Prihvaćen je Program i Financijski plan tečaja za suce i seminara obnove znanja
(„refrešing“) za suce i vozače.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Ad. 10.
Primljena je informacija u započetoj realizaciji programa Zagrebačka karting škola, (2.
generacija), koja se uredno odvija i nabavci tri gokarta za klasu Babykart, te pristigloj
ponudi za dva gokarta za klasu ROTAX Micro Max, kojih će se nabavka realizirati po
osiguranju sredstava iz natječaja na kojima sudjelujemo.
Primljena je informacija o održanom sastanku s najvišim predstavnicima SSGZ
(predsjednik Nikola Dragaš, glavni tajnik Zdenko Antunović i zamjenik glavnog tajnika
Drago Luka Ostojić) s ciljem informiranja o našim stavovima glede neujednačenih
kriterija pri raspodjeli proračunskih sredstava.
Primljena je informacija o posebnoj nagradi Upravnog odbora HAKS-a dodijeljenoj
zagrebačkoj karting školi i uručenoj na „Večeri prvaka HAKS-a“ u hotelu Westin
27.1.2018. godine.
Primljena je informacija o javnim pozivima i natječajima na kojima smo aplicirali sa
svojim projektima (MUP RH, SSGZ, GUOKS-Odjel za tehničku kulturu, GSGZ,
Gradonačelnik Grada Zagreba.

Sjednica završila u 12,45 sati.

ZAPISNIK VODIO:
Berislav Čegelj, sportski direktor
OVJERAVA:
Vladimir Zadravec, predsjednik

