
 

 

 

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u SRIJEDU, 22. VELJAČE 2023. godine s početkom u 19:00 sati u 
Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Andrej Stanković, Radoslav 
Dumančić, Leo Pećnik, Josip Bandur i Leon Žulj. 

Sjednici nije nazočio: Matej Blažeka 

 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Izrada kalendara natjecanja za 2023. godinu 

2. Pripreme za Redovnu godišnju skupštinu saveza 

4. Različito 

 

U 19:00 Predsjednik Andrija Fiamengo je otvorio sjednicu i pozdravio 
nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

 



 1

Ad-I 

Predsjednik je pročitao i kratko prokomentirao dnevni red te ga dao na 
glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Odlučeno je da će se u ovoj natjecateljskoj sezoni održati svi turniri iz 
redovnog sportskog programa, te ukoliko će biti financijskih sredstava 
održati će se i neki novi o kojima se pričalo unatrag nekoliko godina.  

Raspored kroz godinu će ostati kao prije. U prvoj polovici godine će se održati 
pojedinačna kadetska i juniorska prvenstva Zagreba, Ekipni Kup Zagreba, te 
pojedinačno veteransko prvenstvo Zagreba. 

Pojedinačna kadetska prvenstva Zagreba će se igrati u tri termina (23. i 
30.04., te 07.05.), a juniorska prvenstva Zagreba u terminima 21. i 28.05., te 
04.06. 

Ekipni kup Zagreba će se održati u periodu od 17. do 28.04. u Domu sportova. 
Pojedinačno veteransko prvenstvo Zagreba će se održati u svibnju ili lipnju.  

Zagreb open, Turnir mira i pojedinačno seniorsko prvenstvo Zagreba će se 
održati u drugoj polovici natjecateljske sezone. Obzirom da ni HŠS nije 
definirao točan datum prvih liga, ne mogu se određivati precizniji datumi 
spomenutih natjecanja.  

 

Ad-II 

Donesena je odluka o održavanju Redovne godišnje Skupštine ZŠS-a 29.03. u 

prostorijama Saveza u Masarykovoj 22 s početkom u 19:00. 

Dnevni red Redovne godišnje Skupštine: 

1. Usvajanje Dnevnog reda skupštine 

2. Izbor verifikacijske komisije 

3. Izvještaj verifikacijske komisije i verifikacija mandata u Skupštini 

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

5. Financijsko izvješće za 2022. godinu 

6. Usvajanje financijskog izvješća za 2022. godinu 

7. Financijski plan za 2023. godinu 
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8. Usvajanje financijskog plana za 2023. godinu 

9. Izvještaj o radu Saveza za prethodnu godinu 

10. Najava programa rada Saveza za 2023. godinu 

11. Različito 

 

Ad - III 

Tajnik je izvjestio nazočne o upitima gđe. Mirele Mikić Muhe putem emaila. 

Nakon kratke rasprave je odlučeno da dokumenti koje traži gđa. Muha trebaju 

biti što prije objavljeni na web stranici Saveza uz ostale bitne promjene 

(adresar klubova) kako bi bili dostupni svim zainteresiranim na uvid, a na 

konkretna pitanja vezana uz rad Saveza i trošenja proračunskih sredstava 

tajnik je zadužen za odgovor. Sve odluke su donesene na sastancima Upravnog 

odbora, a uprava Saveza nastoji svojim radom podjednako se baviti svim 

dobnim skupinama šahista i razvijati ravnomjerno sport.  

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 20:30. 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


