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ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ
10000 Zagreb, Rakovčeva ulica 10
Upravni odbor

Zagreb, 17. siječnja 2019.

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 17. siječnja 2020. godine, u sjedištu ZAS-a
PRISUTNI:

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

Sjednica započela u 10,00 sati.
DNEVNI RED:
DNEVNIM REDOM:
1. Analiza i verifikacija zapisnika s 19. sjednice Upravnog odbora
Izvjestitelj: Vladimir Zadravec
2. Organizacijsko i financijsko Izvješće priredbe „Večer ZG prvaka 2019.“
Izvjestitelj: Zrinka Čegelj
3. Izvješće o radu za 2019. godinu
Izvjestitelj: Zrinka Čegelj
4. Donošenje odluke o zaključenju ugovora za organizaciju seminara za instruktore auto i
karting sporta s ustanovom „Učilište Magistra“ i plan provedbe prve generacije seminara.
Izvjestitelj: Zlatko Grotić
5. Informacija o izostanku s radnog mjesta zaposlenika Zlatka Grotića.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
6. Pitanja i prijedlozi.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj

ZAKLJUČCI
Ad. 1.
1.1. Zapisnik s 19. sjednice Upravnog odbora verificiran je bez primjedbi.
Ad. 2.
2.1. Raspravljeno je i prihvaćeno Organizacijsko i Financijsko izvješće priredbe „Večer ZG
prvaka 2019.“ održano u Staroj gradskoj vijećnici i Palači Dverce 7. prosinca 2019.
godine u nazočnosti g. Milana Bandića, Gradonačelnika Grada Zagreba i drugih uzvanika.
Ad. 3.
3.1. Raspravljeno je i prihvaćeno Izvješće o aktivnostima ZAS-a i Klubova-članica HAKS
Administrativne regije Sjever u 2019. godini, koje će se podnijeti Skupštini na raspravu i
usvajanje te Stručnoj službi SSGZ.
Ad. 4.
4.1. Sukladno informaciji i zaključku iz točke 4.3. Dnevnog reda s 19. sjednice U.O. ZAS-a,
zbog nemogućnosti nastavka realizacije planiranog seminara za instruktore auto i karting
sporta u organizaciji Hrvatskog kineziološkog instituta, primljeno je i prihvaćeno izvješće
o provedenim radnjama za pokretanje seminara, sukladno programu koji je izradilo
Tajništvo ZAS-a u suradnji s „Ustanovom Magistra“ iz Zagreba koja je u međuvremenu
pribavila sve potrebne dopusnice (Nacionalno vijeće za sport, Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ministarstvo znanosti i obrazovanje) te time
osigurala javnost ovog seminara.
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4.2. Temeljem zaključka iz članka 4.1. ovog zapisnika, odobrava se zaključenje ugovora o
poslovnoj suradnji s „Ustanova Magistra“ glede organizacije navedenog seminara koji će
započeti 28. ožujka 2020. godine.
Ad. 5.
5.1. Primljena je informacija o obavijesti Zlatka Grotića, zaposlenika ZAS-a na radnom mjestu
„Organizator/instruktor“, dostavljenoj Tajništvu 09.01.2020., za potrebu većeg broj
izostanaka s radnog mjesta tijekom 1., 2. i 3. mjeseca 2020. godine zbog privatnog
angažmana na skijaškim natjecanja u zemlji i inozemstvu za mjernu službu
„Speedtiming“, uz podatak da je bez odobrenja za takav privatni aranžman već izostao s
radnog mjesta 13. i 14. siječnja o.g., a tijekom 2019. godinu je to koristio u više navrata
kao 18 dana godišnjeg odmora.
Upravni odbor nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog
odbora, Tajništva i zaposlenik Zlatko Grotić, kritički je ocijenio pokušaj stavljanja
privatnih poslova iznad poslova radnog mjesta, posebno tijekom vremenskog razdoblja u
kojem se intenzivno provode zadaci izrade izvješća za prošlu godinu, pripremu sjednice
Skupštine, izrade aplikacija za javne pozive i natječaje, organizacije seminara pod
ingerencijom HAKS/ZAS, seminara za instruktore i dr., te otklonio bilo kakvu mogućnost
izostanka s radnog mjesta mimo pravila koja su uređena Zakonom o radu i Ugovorom o
radu uz, na vrijeme zatraženo i dobiveno odobrenje stručnog tajnika kao odgovorne
osobe voditelja Tajništva ZAS-a.
Upravni odbor naložio je stručnom tajniku, neposrednom rukovoditelju zaposlenika, da
nastavno primjenjuje Zakon o radu, posebice u slučajevima korištenja slobodnih dana,
dana godišnjeg odmora i drugo. O svim eventualnim potraživanjima i odlukama u tim
slučajevima, obvezan je izvijestiti UO.
6.1.

Ad. 6.
Primljena je informacija o izradi Sportskog pravilnika, Dodatcima i Aneksima za
Otvoreno prvenstvo Zagreba za 2020. godinu, koji su upućeni Odboru za autosportove
HAKS-a na pregled, nakon čega će se dostaviti Klubovima članicama uz raspisivanje
prijava za upis u Kalendar natjecanja OPZ-a.

6.2.

Zadužuje se Tajništvo da provede anketu među klubovima članicama HAKS
Administrativne regije Sjever o zainteresiranosti za organizaciju obvezne obnova znanja
(refrešing) za suce i vozače klubova članica ZAS-a i seminar za suce auto i karting
sporta K/N i suce specijaliste MV/BK

6.3.

Primljena je informacija o održavanju sjednice Skupštine HAKS-a, sastanka klubova
organizatora i proglašenje rezultata PH za 2019. u Zagrebu, 15.2.2020.

6.4.

Prihvaćen je prijedlog tajništva da se od HAKS-a zatraži uvrštenja predstavnika ZAS-a
kao Nositelja HAKS Administrativne regije Sjever u sastav Komisije sportaša HAKS-a.

Sjednica je završila u 11:30 sati

ZAPISNIK VODILA:
Zrinka Čegelj, stručna tajnica
OVJERAVA:
Vladimir Zadravec, predsjednik

