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IZVJEŠĆE O RADU  

PREDSJEDNIŠTVA I KLUBA U 2008. GODINI 
 

 
U proteklih godinu dana održali smo inicijativni sastanak o osnivanju Kluba te Osnivačku 
Skupštinu, 3 sjednice Predsjedništva, 2 klupska sastanka, 2 sastanka Radne skupine i jedan 
zajednički sastanak Odbora i Predsjedništva. 
 
REALIZACIJA  PLANA 
 
 

OSNIVANJE KLUBA (STUDENI-PROSINAC 2007.) 
- održana Osnivačka Skupština (22.11.2007.) 
- osnovan ORK Schnee (11.12.2007.) 
- održana 1. sjednica Predsjedništva Kluba (14.12.2007.) 
- učlanjenje Kluba u ZAS (Zagrebački automobilistički savez – 14.12.2007.) 
- pokretanje klupske web stranice (14.12.2007.) 
 
SIJEČANJ 2008. 
- pokretanje webstranice 
- osmišljavanje i izrada članskih iskaznica 
- sudjelovanje na sastanku HORS-a i pristup Kluba HORS-u, Karlovac (12.01.2008.) 
- sudjelovanje na sastanku HORS-a i proglašenju najboljih off roadera, Varaždin 

(26.01.2008.) 
 
VELJAČA 2008. 
- održana 2. sjednica Predsjedništva Kluba (05.02.2008.) 
- održana 3. sjednica Predsjedništva Kluba (10.02.2008.) 
- školovanje sudačkog kadra putem ZAS-a (18.02.2008.) 
 
OŽUJAK 2008. 
- održan 1. sastanak članova Kluba (05.03.2008.) 
- podjela motornog ulja LUKOIL, sponzor HUMKO 
- odlazak na druženje u organizaciji g. Jurice Marovića, Rakov Potok (08/09.03.2008.) 
 
TRAVANJ 2008. 
- posjet ZV – Auto Show (04.04.2008.) 
- pripreme za odlazak na natjecanje ZG TROPHY, Zrinšćina, AK Zg off road  

(05/06.04.2008.) – otkazano natjecanje 
- odlazak na privatno off road druženje u Barban (18/19/20.04.2008.) 
 
SVIBANJ 2008. 
- odlazak na natjecanje Croatia Trophy radi pomoći u organizaciji (01.-09.05.2008.) 
- posjet natjecanja u Loznici –SRB, Extrem015 (16/17/18.05.2008.) 
- odlazak na druženje u organizaciji ORK Hruševec Kupljenski (31.05.2008.) 
 
LIPANJ 2008. 
- odlazak na off road druženje u organizaciji ORK Hruševec Kupljenski (01.06.2008.) 
- odlazak na off road druženje u organizaciji ORK Kameni Svati (07/08.06.2008.) 
- odlazak na natjecanje u organizaciji ORK Kneginec (14/15.06.2008.) 
- priprema za odlazak na natjecanje u organizaciji Moto i ORK Sveti Ivan Zelina  
      Sveti Ivan Zelina (21/22.06.2008.) – otkazano natjecanje 
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SRPANJ 2008. 
- odlazak na natjecanje u organizaciji ORK Križevci, Apatovec, Križevci 

(12/13.07.2008.) 
 
KOLOVOZ 2008. 
- odlazak na natjecanje u organizaciji AMK No Limits, Pazin (02/03.08.2008.) 
- odlazak na off road druženje u organizaciji ORK Uspon 4x4, Klana (16/17.08.2008.) 
- održan 2. sastanak članova Kluba (27.08.2008.) 
- podjela prvih klupskih majica (27.08.2008.) 
- osnovan Odbor za klupska i druga druženja (27.08.2008.) 
- odlazak na natjecanje u organizaciji ORT Vrbovec, Vrbovec (30/31.08.2008.) 
 
RUJAN 2008.  
- priprema za odlazak na natjecanje u organizaciji ORK Subotica Podravska, 

Koprivnica (13/14.09.2008.) – otkazano natjecanje 
- sudjelovanje na VG Auto Showu (20/21.09.2008.) 
- humanitarna akcija Kluba za Gorana Ivanović iz Starog Sela, Topusko uz klupsko 

druženje (27.09.2008.) 
 
LISTOPAD 2008. 
- odlazak na natjecanje u organizaciji ORK Kamo oko vidi, Buzet (03/04/05.10.2008.) 
- odlazak na off road druženje u organizaciji g. Dine Cara, Ribnik (18.10.2008.) 
- odlazak na natjecanje Istra Challenge (23-26.10.2008.) 
- održan 1. sastanak "Radne skupine" za natjecanje u organizaciji Kluba  
     (27.10.2008.) 
 
STUDENI 2008. 
- priprema i odlazak na natjecanje u organizaciji AK Croatia Trophy, Topusko  
     (08/09.11.2008.) 
- pripreme i organizacija natjecanja 1. "Schnee off road" Kup 2009. 
 
PROSINAC 2008. 
- priprema i odlazak na natjecanje u organizaciji AK Bregana, Bregana 

(06/07.12.2008.) – otkazano natjecanje 
- održan 2. sastanak "Radne skupine" za natjecanje u organizaciji Kluba 

(10.12.2008.) 
- prisustvovanje 9. sastanku HORS-a u Karlovcu (13.12.2008.) 
- pripreme i organizacija natjecanja 1. "Schnee off road" Kup 2009. 
 
 
 

 


