
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A                                                                               
Ogulin,  05. srpnja 2018. 
 
 
 

S k r a č e n i   z a p i s n i k – o d l u k e 
s 20. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 05. srpnja 2018. godine s početkom u 19,30 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
 

Prisutni članovi:  Dražen Cindrić, Boško Salopek, Zvonko Salopek, 
                            Davorka Luketić, Marijan Turković 
 
Odsutni članovi: Ivan Vuković, Pero Mihelčić, 
 
Ostali prisutni  :  Mario Pavić, Denis Salopek, predsjednik NO, Željko Tonković, član NO  
                            Boris Grgurić, član NO 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći  
 
      Dnevni red: 
 
1.)  Usvajanje zapisnika s 19. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.)  Seminar za članove ŠZG Ogulina o primjeni zaštite osobnih podataka (GDPR) 
3.)  Informacija o sklopljenim ugovorima ŠZGO s gradom o preuzimanju na   
            upravljanje gradskih športskih objekata 
4.)  Informacija o ugovorima ŠZGO s klubovima koji koriste športske objekte o  
           davanju na upravljanje i korištenje gradskih športskih objekata 
5.)  Prijedlog prenamjene dijela sredstava iz proračuna Grada Ogulina koja su   
            osigurana ŠZGO na poziciji „kapitalne donacije“ 
6.)  Informacija o sklapanju ugovora o prijenosu tri ugovora o zakupu poslovnog  
            prostora koje je NK Ogulin sklopio s tvrtkama Dobar posao i TOP Start. 
7.)  Obavijest o obilježavanju dana Grada Ogulina organiziranjem športskih  
           manifestacija  
8.) Informacija o funkcioniranju športske zajednice tijekom ljetnih mjeseci 
9.) Regres radnicima ŠZG Ogulina 
10.) Pomoć oboljelom radniku ŠZG Ogulina Zlatku Vukoviću 
11.) Razno 
   
Ad 1.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Ogulina  
održane dana 12. travnja 2018. godine. 
 
 



Ad 2.)  
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje informacija o održavanju seminar za članove ŠZG Ogulina o 
primjeni zaštite osobnih podataka (GDPR) te se u tom cilju pozivaju svi članovi 
zajednice da budu prisutni u subotu 07.07.2018. godine u maloj sali Pučkog otvorenog 
učilišta gdje ćenmse s početkom u 10,00 sati održati seminar. 
 
Nakon seminara održat će se još jednom prezentacija novih web stranica ŠZG Ogulina.   
 
Ad 3.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje informacija o ugovorima koje je ŠZG Ogulina sklopila s Gradom  
Ogulinom o preuzimanju na upravljanje, korištenje i održavanje slijedećih športskih 
objekata u vlasništvu Grada Ogulina:  
 

- Nogometni stadion Ogulin,  
- Nogometno igralište „Lug“, 
- Košarkaško igralište   
- Teniski tereni na lokaciji Bolnička ulica i ul. I.B. Mažuranić 

 
Ad 4.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje informacija o ugovorima koje je ŠZG Ogulina sklopila s  
 

- Nogometnim klubom Ogulin,  
- Nogometnim klubom Dobra,  
- Košarkaškim klubom Ogulin i  
- Teniskim klubom Ogulin  
-  

o preuzimanju na upravljanje, korištenje i održavanje slijedećih športskih  
objekata u vlasništvu Grada Ogulina:  
 

- Nogometni stadion Ogulin,  
- Nogometno igralište „Lug“,  
- Košarkaško igralište i  
- Teniski tereni na lokaciji Bolnička ulica i ul. I.B. Mažuranić 

 
Ad 5.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Športska zajednica uputit će zahtjev Gradu Ogulinu da se iz osiguranih sredstava u  
proračunu grada na poziciji “kapitalne donacije” u ukupnom iznosu od 120.000,00  
kuna dio od 30.000,00 kuna prenamjeni za neophodnu sanaciju kuglačkih staza u  
kuglani “Klek”. 
 



Na taj način bi se od planiranih i osiguranih 120.000,00 kuna u proračunu grada za  
uređenje “prostorije za sportaše” u Teniskoj dvorani  upotrijebilo za  
uređenje “prostorije za sportaše” 90.000,00 kuna,  a za sanaciju kuglačkih staza na 
kuglani “Klek” osiguralo bi se 30.000,00 kuna.   
 
Zahtjev će se predati u grad prije održavanja prve slijedeće sjednice Gradskog vijeća 
Grada Ogulina. 
 
Ad 6.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora veličine 65 m2 na lokaciji u Ogulinu, Bolnička 7  
kojeg je Nogometni klub Ogulin kao zakupodavac sklopio s tvrtkom „Dobar Posao“ 
d.o.o. u cijelosti se, pod istim ugovorenim uvjetima, prenosi na novog zakupodavca  
Športsku zajednicu Grada Ogulina.     
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora veličine 364,91m2 na lokaciji u Ogulinu, Bolnička  
7- drugi kat, kojeg je Nogometni klub Ogulin kao zakupodavac sklopio s tvrtkom 
„Dobar Posao“ d.o.o. u cijelosti se, pod istim ugovorenim uvjetima, prenosi na novog 
zakupodavca Športsku zajednicu Grada Ogulina.     
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora veličine 200 m2 na lokaciji u Ogulinu, Bolnička 7  
kojeg je Nogometni klub Ogulin kao zakupodavac sklopio s tvrtkom „TOP START“  
d.o.o. u cijelosti se, pod istim ugovorenim uvjetima, prenosi na novog zakupodavca  
Športsku zajednicu Grada Ogulina.    
 
Nakon što je 21.11.2017. godine sklopljena sudska nagodba kojom se UO “Vi” obvezuje 
športskoj zajednici platiti u dvije rate utvrđeni dug  u skladu s člankom 5. sudske 
nagodbe Športska zajednica će po izvršenom plaćanju duga raspisati novi javni 
natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora u kuglani Klek.  
 
Prima se na znanje i odobrava se nastavak korištenje ugostiteljskog prostora s  
posebnim statusom – caffe bar klupskog tipa Teniskom klubu Ogulin u prostorima 
Teniske dvorane tijekom zimskog perioda od 01.11.-31.03. i u prostoru ispod tribina  
Gradske športske dvorane tijekom ljetnjeg perioda od 01.04.-30.10.  
 
Ad 7.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 

 
Pozivaju se pojedinci i klubovi članovi Športske zajednice Grada Ogulina da podnesu u 
Grad Ogulin do 03.08.2018. godine prijedloge za dodjelu nagrade za životno djelo ili  
prijedloge za dodjelu nagrade za stvaralački rad kako bi se povodom Dana Grada 
Ogulina dodijelila ta visoka priznanja zaslužnim pojedincima. 
Pozivaju se klubovi članovi Športske zajednice Grada Ogulina da prijave u Grad  
Ogulin do 03.08.2018. godine na obrascima koji se mogu podići na web stranicama  
grada namjeru održavanja sportskih manifestacija kojima će se obilježiti Dan Grada  
Ogulina.  
 



Ad 8.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje informacija o postignutom dogovoru s Gradom Ogulinom temeljem  
kojega će se uslijed smanjenih prihoda tijekom ljetnih mjeseci u svrhu pokrivanja  
troškova  i rashoda športske zajednice akontirati sredstva iz proračuna Grada Ogulina  
do visine 560.000,00 kuna, a koja sredstva su na godišnjoj razini osigurana u proračunu 
grada na poziciji “redovna djelatnost - funkcioniranje športske zajednice”. 
 
Ad 9.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Svim zaposlenicima športske zajednice osigurat će se isplata regresa u visini 1.250,00  
kuna iz sredstava zakonom utvrđenih neoporezivih isplata. 
 
Ad 10.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Oboljelom radniku Zlatku Vukoviću isplatit će se naknada za dugotrajno bolovanje iz 
sredstava zakonom utvrđenih neoporezivih isplata kada se za to stvore zakonski uvjeti 
- bolovanje duže od 90 dana.  
 
Ad 11.) 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 

 
Odobrava se upotreba kombi vozila Športske zajednice Grada Ogulina za prijevoz 
osobnih stvari ogulinskog rukometaša hrvatskog reprezentativca Luke Cindrića u 
Kielce, Poljska u kojem će slijedeće tri godine nastupati za Rukometni klub Kielce, 
prvaka Poljske. 
 
Upotreba kombi vozila odobrava se u razdoblju od 28.07.2018. do 30.07.2018. godine.   
 
Ad 12.) 
 
Pod točkom Razno, nadalje, predsjednik športske zajednice Dražen Cindrić i predsjednik  
NO Denis Salopek izvijestili su članove Izvršnog odbora ŠZG Ogulina da je u tijeku izrada 
projekta za energetsku obnovu objekata kojim upravlja športska zajednica.  
 
 
Sjednica je završila s radom u 21,00 sat. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Dražen Cindrić v.r. 


