
 

ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 2020. g. 

 

Održane u ČETVRTAK, 21. SVIBNJA 2020. godine s početkom u 18:00 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. Pregled natjecanja u organizaciji ZŠS-a 

2. Izrada prijedloga pomoći klubovima članovima Saveza u situaciji 

koronakrize 

3. Odluka o otvaranju prostorija Saveza za posjetitelje 

4. Različito 

 

U 18:00 Predsjednik Andrija Fiamengo je otvorio sjednicu i pozdravio 

nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

 

Ad-I 
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Predsjednik je obavijestio nazočne o aktivnostima koje su obavljene u 

periodu od zadnje Sjednice UO, te o konstantnoj komunikaciji s tajnikom. 

Obzirom da su u prethodnom periodu sve aktivnosti društvenog života bile 

zaustavljene, te još uvijek traju određene restrikcije u kretanju ljudi i 

odvijanju društvenih događanja potrebno je pričekati jasne informacije od 

stožera koji upravlja društvom za vrijeme koronakrize kako bi mogli dalje 

krenuti sa sportskim programom u Savezu. 

Odlučeno je da će se još malo pričekati s preciznim datumima nastavka dvaju 

prekinutih natjecanja (Pojedinačna kadetska prvenstva Zagreba u 

konkurencijama do 13 i do 15 godina, i Ekipni kup grada Zagreba) kada će 

preporuke kriznog stožera biti jasnije i kada će se bez potencijalnih 

komplikacija moći nastaviti s natjecanjima. 

Te odluke će se moći donijeti najvjerojatnije početkom lipnja na sljedećem 

sastanku UO. 

Organizacijski odbor ovogodišnjeg Zagreb opena će biti formiran na 

sljedećem sastanku UO. 

 

Ad-II 

Zbog specifične situacije u kojoj smo se našli javila se potreba za pomoći 

klubovima kako ne bi došlo do gašenja klubova i smanjenja članova Saveza. 

Preminuo je dr. Slavko Peleh, veliki šahovski autor i predsjednik ŠK UHDBR 

99. brigade čime je taj klub došao u ozbiljnu egzistencijsku i organizacijsku 

krizu, te mu prijeti gašenje. Također, ŠK Končar je izgubio sponzorsku 

podršku od tvrtke čije ime nosi, te više nema izvora prihoda. 

Predsjednik je predložio osnivanje Povjerenstva za pomoć klubovima, a za 

članove je predložio slijedeće ljude: 

- Radoslav Dumančić (predstojnik) 

- Josip Bandur 

- Mladen Palac 

Povjerenstvo će na svojem sastanku komunicirati s klubovima o njihovim 

potrebama i temeljem tih informacija izraditi plan pomoći, te ga prezentirati 

na sljedećem sastanku UO i dati prijedloge za usvajanje. 

 

Ad-III  
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Dosadašnje informacije o epidemiološkom okviru u kojem bi prostorije 

Saveza morale funkcionirati kod brzog otvaranja za posjetitelje nisu trenutno 

provedive, te je prijedlog da se s otvaranjem prostorija pričeka do 1.6., jer će 

do tada većina protuepidemijskih mjera biti smanjena. 

Svi su se složili s tim prijedlogom. 

 

Ad-IV 

Josip Bandur je spomenuo kako udovica pokojnog g. Peleha poklanja Savezu 

šahovske knjige i sve ostale materijale od supruga, te je odlučeno da će to 

preuzeti delegacija u sastavu Josip Bandur, Mladen Palac i Krešimir 

Podravec.  

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 19:30. 

 

 

Zapisničar                                                                                             Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                             Andrija Fiamengo 

   


