
Auto klub SCHNEE OFF ROAD 
Trg Lovre Matačića 5, 10360 Sesvete – Zagreb – HR, MB: 2310899 

www.schnee-offroad.com, schnee@schnee-hr.com 
Kontakt: Predsjednik +385 (0)98 868 949, Tajnik +385 (0)98 678 211 

Osnivači Kluba su: Snježana Jurić – Predsjednik, Zoran Lenart – Dopredsjednik, Nebojša Gvozdić – Tajnik, 
 Anđelko Cvek i Damir Magić – Članovi Predsjedništva. www.schnee-offroad.com 

 

 Zagreb, 01.04.2008. 
 

 
GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA 
OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 
Ilica 25/I 
10000 Zagreb 

 
 
 

Predmet:  Zamolba za upis u Registar športskih djelatnosti 
 
 
 
Poštovani, 
 
 
Auto klub SCHNEE OFF ROAD (skraćeni naziv: ORK Schnee) je novoosnovani klub na 
području Grada Zagreba te je upisan u Registar udruga pod brojem: 21005789 dana 
11.12.2007. 
 
Klub je prvenstveno orijentiran na planiranje rada i razvitka športske grane automobilizma 
TERENSKIM VOZILIMA, sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama, 
organiziranje i vođenje redovitih sustava treninga članova radi pripreme za natjecanje, 
sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama, organiziranje i vođenje, te 
sudjelovanje u organizaciji i vođenju športskih natjecanja i športskih priredbi, promicanje 
svijesti o potrebi očuvanja i zaštiti prirode i okoliša te organiziranje i sudjelovanje u EKO 
akcijama, organiziranje druženja i izleta do 2 (dva) dana s 1 (jednim) noćenjem, poduka i 
trening djece i mladeži, razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad 
razvoja športske grane automobilizma terenskim vozilima, jačanje suradnje sa 
srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje te ostale pozitivne, sukladno propisanim 
zakonima, športske djelatnosti radi unapređenja ovog vida automobilizma. 
 
Sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa (NN 112/2006), a sukladno Zakonu o športu (NN 71/2006), slobodni smo zamoliti upis 
ORK Schnee u Registar športskih djelatnosti. 
 
U slučaju potrebe, kontaktirati možete predsjednicu kluba:  
Snježana Jurić, GSM: 098/868-949 ili 095/900-6575; e-mail: schnee@schnee-offroad.com. 
 
 
Uz dužno poštovanje,  
lijepi pozdrav. 
 

Predsjednik Kluba 
Snježana Jurić 
 

 
 
 
 
Prilozi: 
1. Prijavu za upis u Registar športskih djelatnosti; 
2. Kopiju Rješenja iz Registra udruga RH od dana 11.12.2007.; 
3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2002. (Državni zavod za statistiku od dana 
13.12.2007.); 
4. Izvadak iz Registra udruga; 
5. Taksa u iznosu od 20,00 kn. 


