
ŠPORTSKA ZAJEDNICA 
GRADA OGULINA 
Ogulin,  03. srpnja 2007. 
 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
Sa 08. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 03. srpnja 2007. god. s po�etkom u 20'oo sati. 
u prostorijama Športske zajednice Grada Ogulina 

 
 
 
 

Prisutni �lanovi:   Darko Pribani�, Janko Lipoš�ak,   
                               Marijan Magdi�,  Vlado Koli�,  Tone Rado�aj. 
 
Odsutni �lanovi:   Josip Koli�, Željko Stipeti�. 
  
Ostali prisutni  :   Mario Pavi�,      
                                
 
      Dnevni red: 
  
 

1.) Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.) Usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u stru�noj službi 

zajednice 
3.) Usvajanje Odluka o pravu korištenja godišnjeg odmora zaposlenih u stru�noj službi 

ŠZG Ogulina  
4.) Donošenje odluke o sklapanju ugovora o radu na radnom mjestu Sportski animator- 

referent 
5.) Izvješ�e sa  Redovne izvještajne Skupštine ŠZG Ogulina koja se trebala održati dana 

01.srpnja 2007. godine 
6.)  Zahtjev gradskom poglavarstvu za prenamjenu rezerviranih sredstava za zamjenu        
      krovišta na športskom objektu  kuglane Klek  
7.)  Razno 

 
 
 
 
Ad1.) 
 
Usvajaju se zapisnik sa 7. sjednice  IO ŠZG Ogulina održane dana 19. lipnja  2007. 
godine.  
                           



Ad 2.) 
 
 
Usvaja se  Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u stru�noj službi 
zajednice.  
Pravilnik stupa na snagu i po�inje se primjenjivati od 03.srpnja 2007. godine.  
  
 
 
Ad 3.) 
 
Usvaja se Odluka o pravu korištenja godišnjeg odmora zaposlenih u Stru�noj službi 
Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Odluka stupa na snagu i po�inje se primjenjivati dana 03. srpnja 2007. godine 
 
Ad 4.) 
 
Marinko Juraši� JMBG 2610653621234 ro�en 26.10.1965. godine u Ogulinu sa 
prebivalištem u Ogulinu, Žegar VIII/ 13 prima se u radni odnos u Športsku zajednicu 
Grada Ogulina na radno mjesto Sportski animator – referent. 
 
Imenovanom se odre�uje pla�a u visini 4.500,00 kuna mjese�no. 
 
Radnik je dužan po�eti sa radom dana 03. srpnja 2007. godine. 
 
Ugovor o radu sklopit �e se na neodre�eno vrijeme uz probni rok od  3 mjeseca.   
 
Po isteku probnog roka tajnik �e Izvršnom odboru podnijeti izvješ�e sa ocjenom rada 
novozaposlenog radnika. 
 
Ad 5.)   
 
Predsjednik i tajnik zajednice upoznat �e sa namjerom rekonstrukcije kuglane 
gradona�elnika te �e prona�i modus svrsishodnog korištenja rezerviranih sredstava. 
 
Ad 6.) 
 
Klub koji ne izvršava preuzete obveze �lana Športske zajednice Grada Ogulina  i ne 
pošalje svog predstavnika na skupštinu zajednice prilikom prve slijede�e mjese�ne 
raspodjele sredstava sankcionirat �e se jednokratnom obustavom 20 % sredstava 
namijenjenih za trening i natjecanje sportaša. 
 
Klub koji nije održao svoju skupštinu u vremenu dvostruko dužem od onog 
predvi�enog njegovim statutom  ili nije u zajednicu dostavio zapisnik o održanoj 
skupštini u tom vremenu te je u skladu s odredbom stavak 3. �lanak 14. Statuta ŠZG 
Ogulina izgubio status punopravnog �lana zajednice bit �e sankcioniran i obustavom 
kompletnog iznosa dotacije �itavo vrijeme dok traju navedene okolnosti.  



Održavanjem skupštine i dostavom traženih zapisnika zajednica �e nastaviti dotirati 
svog �lana ali mu ne�e nadoknaditi iznos dotacije propušten za vrijeme dok nije imao 
status punopravnog �lana. 
 
 
 
Ad 7.)  
 
 
1.) Odobrava se isplata jubilarne nagrade u visini 2.500,00 kuna radniku ŠZG Ogulina 
Zlatku Vukovi�u za navršenih 25 godina radnog staža. 
Zadužuje se tajnik zajednice da Izvršnom odboru podnese prijedlog pravilnika koji �e 
regulirati pitanje jubilarnih nagrada zaposlenih u zajednici. 
 
2.)  Odobrava se Teniskom klubu Ogulin akontacija financijskih  sredstava u visini 
jedne i pol mjese�ne dotacije  kao pomo� za pokrivanje troškova natjecanja u I 
Hrvatskoj teniskoj ligi. TK Ogulin vratit �e akontirana sredstva zajednici u ratama za 
sedmi i osmi mjesec. 
 
3.)  Odobrava se udruzi Gimnasti�kom klubu  Ogulinski sokol cjelodnevno korištenje 
športske dvorane Sokolski dom u vremenu od 04. srpnja 2007. godine do 31.kolovoza 
2007. godine. 
Za navedeno vrijeme Badminton klubu Ogulin zajednica �e osigurati korištenje 
gimnazijske dvorane za redovne treninge njegovih �lanova. 
 
4.)  Odobrava se Vesla�kom klubu Sabljaci pomo� u iznosu od 2.000,00 kuna za 
organizaciju tradicionalne vesla�ke regate 2007. godine 
 
5.)  Svim klubovima koji se nalaze u redovnom programu financiranja zbog planirano 
manjih prihoda zajednice tijekom mjeseca srpnja i kolovoza umanjuje se dotacija 
sredstava za 20 %.  
  
   
           
                            
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
                                                                                                
Darko Pribani� 


