
ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u SRIJEDU 10. STUDENOG 2021. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Nenad Škare, Mladen Palac, Radoslav Dumančić, Leo Pećnik i Andrej 

Stanković. 

Sjednici nisu nazočili: Andrija Fiamengo, Josip Bandur, Leon Žulj i Matej 

Blažeka. 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Određivanje datuma i dnevnog reda Skupštine saveza 

2. Imenovanje povjerenika za veteranski i ženski šah 

3. Izvještaj o održanim turnirima u listopadu 

4. Različito  

 

U 19:00 zamjenik predsjednika Nenad Škare je otvorio sjednicu i pozdravio 

nazočne. Objasnio je nazočnima kako je predsjednik odsutan radi 

samoizolacije, te da će on voditi ovaj sastanak Upravnog odbora prema 

dnevnom redu koji je predložio predsjednik g. Fiamengo. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad-I 

Nenad Škare je predložio datum održavanja redovne godišnje Skupštine ZŠS-

a ponedjeljak 13.12.2021. s početkom u 19:00. Za lokaciju održavanja 

Skupštine je predložena dvorana za šah i bridge u Domu sportova. 
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Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Izbor verifikacijske komisije 

2. Izvještaj verifikacijske komisije i verifikacija mandata u Skupštini 

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

4. Financijski plan za 2022. godinu 

5. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu 

6. Izvještaj o radu Saveza za 2021. godinu 

7. Najava programa rada Saveza za 2022. godinu 

Svi nazočni su se složili s odabranim datumom i predloženim dnevnim 

redom. 

 

Ad-II 

Tajnik je pročitao mail od g. Damira Mravunca s prijedlogom osnivanja 

povjerenstva za veteranski šah, no nakon rasprave je zaključeno da ne treba 

osnivati previše radnih tijela i uključivati puno ljudi, te je Nenad Škare 

predložio da prije izglasani povjerenik za ženski šah g. Vid Brzica bude 

povjerenik i za veteranski šah. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad-III  

Tajnik je kratko izvijestio nazočne o održanim turnirima u listopadu i što bi 

se još trebalo moći održati do kraja kalendarske godine. Zaključeno je da će 

se pojedinačno seniorsko prvenstvo Zagreba odigrati u prostorijama Saveza, 

a pojedinačna kadetska i juniorska prvenstva Zagreba u online varijanti 

putem šahovskog portala 'Lichess'. Prijedlozi su prihvaćeni jednoglasno. 

 

 

Ad-IV 

Nije bilo dodatne rasprave. 
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Zamjenik predsjednika je u 19:30 zaključio sjednicu. 

 

 

 

Zapisničar                                                                                         Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


