
 

 

 

ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 2020. g. 

 

Održane u ČETVRTAK, 12. OŽUJKA 2020. godine s početkom u 18:30 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Matej Blažeka, Radoslav 

Dumančić, Leo Pećnik, Josip Bandur, Leon Žulj i Andrej Stanković. 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je u cijelosti, a sadržavao je slijedeće točke: 

 

1. Usvajanje prijedloga Poslovnika rada Upravnog odbora 

2. Izbor tajnika Saveza 

3. Odluka o obustavljanju turnira u organizaciji Zagrebačkog 

šahovskog saveza 

4. Različito 

 

 

U 18:30 Predsjednik Andrija Fiamengo je otvorio sjednicu i pozdravio 

nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad-I 

Predsjednik je otvorio raspravu sa sugestijama oko uređenja predloženog 

Poslovnika rada Upravnog odbora saveza, te se prvi za riječ javio Nenad 

Škare. Predstavio je svoje izmjene po točkama, na što su se nadovezali 

Mladen Palac i Josip Bandur. Nakon kratke rasprave svi su se složili oko 

potrebnih izmjena, te je Poslovnika rada Upravnog odbora saveza 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad-II 

Predsjednik je obavijestio nazočne o isteku mandata tajniku saveza krajem 

3. mjeseca i predložio izglasavanje produženja mandata trenutnom tajniku. 

Za riječ se javio Radoslav Dumančić i naveo kako se slaže s produženjem 

mandata tajniku, ali je rekao kako bi trebalo preciznije definirati poslove 

tajnika. Na to je predsjednik pročitao poslove tajnika prema Statutu i rekao 

kako smatra da su dovoljno podrobno definirani i da nema potrebe za 

dodatnim deifniranjem. 

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao reizbor tajnika na glasovanje. Svi 

su jednoglasno podržali reizbor tajnika. 

Ad-III  

Predsjednik je otvorio raspravu o obustavi natjecanja u organizaciji ZŠS-a. 

Istoga dana prije HOO i SDUŠ su iznijeli preporuke o obustavi natjecanja, te 

nakon kratke rasprave svi nazočni su se složili kako je  najpametnije 

obustaviti do daljnjega sva natjecanja. 

 

Ad-IV 

Za riječ se javio Josip Bandur i izvijestio nazočne kako je g. Slavko Peleh, 

predsjednik ŠK UHDBR 99. brigade, u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, 

te je klubu potrebna pomoć od Saveza kako bi mogli platiti registraciju i 

ostale nužne troškove za funkcioniranje kluba ove godine. Svi su se složili 

kako Savez treba pomoći klubu. 

Radoslav Dumančić naveo je potrebu traženja novih prostora za turnire 

obzirom da je dvorana u Domu sportova u vrlo lošem stanju, a priličan broj 

turnira se igra tamo. Svi su se složili kako je potrebam veći angažman u 
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traženju boljih prostorija za igru, te će taj problem biti tema jedne od 

narednih sjednica UO-a. 

Predsjednik je napomenuo kako ima u planu osnovati specifične odbore za 

rad sa različitim fokusom kao što su npr. Kadeti i juniori, veterani, žene itd. 

To će također biti tema na sljedećim sjednicama UO-a. 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 19:15. 

 

 

Zapisničar                                                                                             Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                             Andrija Fiamengo 

   


