
1. sjednica Predsjedništva Auto kluba SCHNEE OFF ROAD, održana je u petak,  
14.12.2007. s početkom zasjedanja u 18,00 sati u prostorijama bistroa "Galerija", Sesvete, 
Kašinska bb, sa koje se bilježi tijek rasprava i odluka. 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
sa 1. sjednice Predsjedništva Auto kluba SCHNEE OFF ROAD 

održane u petak 14.12.2007.g.  
 
 
 
 
Sjednica Predsjedništva Auto kluba SCHNEE OFF ROAD (u daljnjem tekstu: Klub), sazvana je 
za petak, 14.12.2007. godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama bistroa "Galerija", 
Sesvete, Kašinska bb, gdje je i održana. 
 
Prisutni:  

1. Snježana Jurić 
2. Zoran Lenart 
3. Nebojša Gvozdić 
4. Anđelko Cvek 
5. Damir Magić 

 
 
Predložen je Dnevni red sjednice: 
 

1. Donošenje Odluke o iznosu članarine 
2. Donošenje odluke o članskim iskaznicama 

3. Čitanje prijedloga Pravilnika o članstvu  
    3.1  Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o članstvu 

4. Pitanja i prijedlozi, razno 

 

Sjednica je započela s radom u 18,10 sati. 
 
 
 
 

RASPRAVA I ZAKLJUČCI   

Skupštinom je predsjedala Predsjednica - Snježana Jurić.  
Za Zapisničara je izabran Tajnik - Nebojša Gvozdić, a za Ovjerovitelje zapisnika Zoran 
Lenart - Dopredsjednik i Anđelko Cvek – Član Predsjedništva. 
 

Snježana Jurić je otvorila i započela sjednicu pozdravnim govorom te je prisutne upoznala 
da je Klub uspješno osnovan i upisan u Registar udruga RH dana 11.12.2007., pod 
registarskim brojem 21005789 te punim imenom: 
Auto klub SCHNEE OFF ROAD;  
skraćenim nazivom Kluba: ORK SCHNEE; 
te sjedištem Kluba koje je u Sesvetama, Trg Lovre Matačića 5. 
 



Također je izvijestila Predsjedništvo da je Klub upisan u Državni zavod za statistiku dana 
13.12.2007. godine gdje mu je dodijeljen Matični broj subjekta: 2310899, kao i da su 
izrađena 2 pečata Kluba od kojih se jedan nalazi kod Predsjednice, a drugi sa oznakom "1" 
se nalazi kod Tajnika Kluba. 
 
Predsjedništvo je izviješteno da je Klub na temelju Zamolbe upućene Zagrebačkom 
automobilističkom savezu (ZAS) od dana 13.12.2007. za upis u Registar članica ZAS-a 
primio pozitivno očitovanje o upisu sa danom 14.12.2007. u kojem stoji: 
 
"30. Registar članica je nadopunjen na temelju primljenog zahtjeva i dokumenata 
koji su određeni Člankom 12. Statuta, a sukladno Članku 13. Statuta, dana 14. 
prosinca 2007.g., potvrđen od Upravnog odbora Zagrebačkog automobilističkog 
saveza: 

 
21. Auto klub «SCHNEE OFF ROAD“ Zagreb 

 
 
Berislav Čegelj 
stručni tajnik  
Zagrebački automobilistički savez 
Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 14 
HR-10000 Zagreb 
Hrvatska 
Tel/Fax: ++385 (0)1 46 17 892 
GSM: ++385 (0)91 46 45 075 
www.z-a-s.hr " 
 
 
Nakon uvodnog govora i upoznavanja Predsjedništva sa svim obavljenim radnjama vezanim 
uz osnivanje ORK Schnee, a uz suglasnost prisutnih, pročitan je prijedlog Dnevnog reda 1. 
sjednice Predsjedništva, te su prisutni pozvani na dopunu predloženog Dnevnog reda.  
Nakon poziva na dopunu, Predsjedništvo donosi 

ODLUKU: 
Prijedlog Dnevnog reda je jednoglasno usvojen bez nadopune. 
 
 
 
 
1. DONOŠENJE ODLUKE O IZNOSU ČLANARINE 
 
Ad. 1   
Nakon kraće rasprave, donesena je slijedeća  

ODLUKA 
Usvaja se prijedlog većine o godišnjoj članarini u iznosu od 300,00 kuna. 
 
 
 
 

2. DONOŠENJE ODLUKE O ČLANSKIM ISKAZNICAMA 
 
Ad. 2 
Slijedom članka 14. Statuta, Predsjedništvo nakon kraće rasprave donosi  

ODLUKU 
Zadužuju se Snježana Jurić i Nebojša Gvozdić da osmisle izgled članske iskaznice 
te da nakon usvojenog prijedloga o izgledu članske iskaznice donesu konačnu 
odluku o izgledu članske iskaznice. 



3. ČITANJE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ČLANSTVU 
 
Ad. 3 
Prijedlog Pravilnika o članstvu od dana 12.12.2007. je jednoglasno usvojen te Predsjedništvo 
donosi 

ODLUKU 
Usvaja se prijedlog Pravilnika o članstvu u Klubu te današnjim danom isti postaje 
"Pravilnik o članstvu u ORK SCHNEE". 

Ad. 3.1  DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRAVILNIKA O ČLANSTVU 

Predsjedništvo Kluba donosi odluku o prihvaćanju Pravilnika o članstvu u ORK 
SCHNEE koji stupa na snagu 14.12.2007. godine. 
   
 
 
 
4. PITANJA I PRIJEDLOZI, RAZNO 
 
Ad. 4 
Predsjedništvo je upoznato sa registracijom web domene koja glasi: www.schnee-
offroad.com kao i sa postavljanjem webstranice Kluba na server (Orbis d.o.o., Varaždin). 
Napomenuto je da je stranica još u izradi te da će se kroz kraće vrijeme stranica učitavati u 
kompletu. 
 
Predsjedništvo je kraće raspravljalo o odlasku na natjecanje u organizaciji AK Bregana koje 
počinje sutra, 15.12. te završava 16.12.2007. te su se 2 člana Predsjedništva izjasnila da 
zbog drugih radnih obveza neće moći prisustvovati na natjecanju "Božićni off road 2007.". 
 
U zaključnoj riječi, Predsjednica je zahvalila na uspješnom radu ove 1. sjednice 
Predsjedništva te im zahvalila na odazivu. 
 
 
 
Sjednica je zaključena 14.12.2007. u 20,15 sati. 
 
 
 
 
 

 
ZAPISNIČAR:         
Nebojša Gvozdić                  

 
 

__________________       
 

 
OVJEROVITELJ ZAPISNIKA:    OVJEROVITELJ ZAPISNIKA: 
Zoran Lenart      Anđelko Cvek 

 
 

__________________    __________________ 


