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HRVATSKI AUTOKLUB 

ČLANOVIMA 
UDRUŽENIM AUTOKLUBOVIMA 

ZAPOSLENICIMA 
- svima - 

Broj: 125-10/2020-1/2020-1 
Zagreb, 1. lipnja 2020. 

PREDMET: Čestitka povodom Dana Hrvatskog autokluba 

Poštovane, poštovani, 

svim našim članovima, udruženim autoklubovima i zaposlenicima ovim putem čestitamo prvi 
lipnja, Dan Hrvatskog autokluba. 

Na današnji dan, 1906. u Zagrebu je osnovan Prvi hrvatski automobilni klub. Mala skupina 
zaljubljenika u automobile i vožnju osnovala je svoju udrugu u kojoj su uzajamno jedni drugima 
pomagali, zajednički brinuli o svojim potrebama i štitili svoje interese. 

Hrvatski autoklub svojom je poviješću obilježio razvoj automobilizma u Republici Hrvatskoj. I 
danas slijedi sustav vrijednosti i ciljeve svojih osnivača, te je jedna od najbrojnijih udruga građana 
u Republici Hrvatskoj. Sustavno unaprjeđuje osnovne djelatnosti članstva i pomoći na cesti, 
usavršava obnašanje povjerenih mu javnih ovlasti te izravno djeluje na povećanju cestovne 
sigurnosti. 

Naša udruga i danas je, kao tijekom cijelog svog postojanja, oslonac vozačima i svim sudionicima 
cestovnog prometa, koja im na putovanju omogućuje sigurnost, mobilnost i informiranost. 

Naše nesebično pomaganje, solidarnost, podrška i skrb za sugrađane u teškim trenucima u proteklih 
114 godina dolazila je do izražaja mnogo puta, pa tako i ovog proljeća u uvjetima epidemije bolesti 
COVID-19 i potresa u Zagrebu. Uz pridržavanje mjera zaštite, Hrvatski autoklub i udruženi 
autoklubovi nastavili su pružati svoje usluge svim vozačima te obnašati javne ovlasti. Svi možemo 
biti zadovoljni i zahvalni na izdržljivosti, otpornosti, discipliniranosti i profesionalnosti naših ljudi 
tijekom ove epidemije, a posebno na činjenici da unutar asocijacije na sreću nismo imali slučajeva 
zaraze. 

Kao i dosad tijekom povijesti Hrvatskog autokluba, ove poteškoće smo nadvladali što nas dodatno 
povezuje i ujedinjuje oko izazova koje donosi sutrašnjica. Ne sumnjamo kako ćemo u suočavanju 
s njima biti jednako uspješni. 
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