
ŠPORTSKA ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 19. studenog  2009.                                                                                
                                           
 
          
                                                                                
 
                                                      

Z a p i s n i k 
sa 30. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana  19.  studenog 2009. godine    
s početkom u 19'00 sati u prostorijama zajednice 

 
 

 
 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić,  Tone Radočaj, Janko Lipošćak, Josip Kolić, 
                              dr. Marijan Magdić. 
  
Odsutni članovi:  Željko Stipetić, , Vlado Kolić ,  
 
Ostali prisutni  :   Mario Pavić, Zvonko Ranogajec   
 
 
                    Dnevni red:  
 
 

1.) Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
     2.)  Naknada ložačima centralnog grijanja u sezoni 2009/10 
     3.)  Zakup prostora u Gradskoj športskoj dvorani 
     4.)  Priprema Izborne skupštine Športske zajednice Grada Ogulina 
     5.)  Razno -  molbe  -  Kuglački klub Klek 
                                       -  Snowboard klub Ogulin 

                                 -  Društvo za športsku rekreaciju Ogulin i ostali 
                     
              
IZVOD ODLUKA SA 30. SJEDNICE IO ŠZG OGULINA                  
 
 
 

Ad 1.) 
 
Izvršni odbor  jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik sa  29. sjednice  Izvršnog odbora ŠZG Ogulina održane dana  
05. listopada  2009. godine. 
 



Ad 2.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Za vrijeme sezone grijanja 2009/10  ložačima centralnog grijanja u IOŠ  kao i u 
osnovnoj školi IBM isplaćivat će se naknada za pruženu uslugu u visini neto 1.500,00 
kuna mjesečno. 
 
Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Odobrava se T.U.O. Turkalj u holu Gradske športske dvorane tijekom zimskih mjeseci 
2009/10 godine korištenje prostora za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga za 
vrijeme održavanja javnih športskih priredbi -utakm ica, turnira i zabavnih 
manifestacija.  
 
Utvrñuje se cijena jednokratnog najma za utakmice u visini 150,00 kuna plus PDV, a 
za turnire i javne manifestacije u visini 400,00 kuna plus PDV dnevno. 
 
Temeljem ove odluke ovlašćuje se predsjednik i tajnik zajednice da sklope ugovor u 
ime športske zajednice s TUO Turkalj.  
 
 
Ad 4.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Izborna skupština Športske zajednice Grada Ogulina održat će se u nedjelju   
13. prosinca 2009. godine s početkom u 10,00 sati u prostoru male gradske športske 
dvorane Ogulin, Bolnička 11. 
 
Za sjednicu Izborne skupštine predviña se slijedeći dnevni red: 
1.) Otvaranje Skupštine 

         -  Izbor radnog predsjedništva 
         -  Izbor izborne komisije 
         -  Izbor verifikacijske komisije 
         -  Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2.)    Izvješće Predsjednika ŠZG Ogulina o poslovanju i radu Športske zajednice grada   
        Ogulina u  mandatnom razdoblju  2005 - 2009. godina 
 

3.) Prijedlog program javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010 godinu –    
      osnaženje (verifikacija) akta donesenog na IO ŠZG Ogulina dana  05.10.2009.   
      godine 

 
4.)    Financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010. godinu – osnaženje  
        (verifikacija) akta donesenog na IO ŠZG Ogulina dana  05.10.2009. godine 
 



5.)    Razrješnica zbog isteka mandata   -    predsjedniku ŠZG Ogulina 
                                                                    -   dopredsjednicima ŠZG Ogulina   
                                                                    -   članovima Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
                                                                    -   članovima Nadzornog odbora ŠZG Ogulina 
 
6.)    Izbor       -     predsjednika ŠZG Ogulina 
                        -     dopredsjednika ŠZG Ogulina (dva) 
                        -     članova Izvršnog odbora ŠZG Ogulina  (sedam) 
                        -     članova Nadzornog odbora ŠZG Ogulina (tri)  
                   
7.)    Razno 
           
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina, takoñer, jednoglasno donosi odluku: 
 
Utvrñuju se na temelju tradicije, masovnosti ,ranga natjecanja i postignutih rezultata 
prioritetni športovi i klubovi u ŠZG Ogulina: 
 

- nogomet,  Nogometni klub Ogulin 
- rukomet,  Ženski rukometni klub Ogulin 
- tenis,         Teniski klub Ogulin 
- kuglanje,   Kuglački klub Klek 

    
   
Ad 5.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
 
1.) Odobrava se Kuglačkom klubu Klek financijska pomoć od  600,00 kuna  u visini 
kotizacije za dvije ekipe za sudjelovanje na ekipnom prvenstvu Hrvatske za mlañe 
juniore  koje će se od 21-22.11.2009. godine održati u Zagrebu. 
 
2.) Odobrava se ženskom Kuglačkom klubu Ogulin financijska pomoć od 300,00 kuna 
u visini kotizacije za jednu ekipe za sudjelovanje na ekipnom prvenstvu Hrvatske za 
mlañe  juniorke koje će se od 21-22.11.2009. godine održati u Zagrebu. 
 
3.) Preuzima se plaćanje dospjele obveza Rukometnog kluba Ogulin prema tvrtki MCR 
d.o.o. Hotel Frankopan Ogulin.u iznosu od 11.378,99 kuna.  
Zadužuje se tajnik da s predstavnicima RK Ogulin pronañe način na koji će se 
zajednica regresirati  od RK Ogulin za navedeni iznos.     
 
4.) Odobrava se Društvu za športsku rekreaciju Ogulin  financijska pomoć od 1.000,00 
kuna za pokrivanje troškova obuke dvije voditeljice na seminaru koji će se održati u 
Orahovici tijekom mjeseca studenog 2009. godine. 
 
5.) Odobrava se Paintball klubu Ogulin  financijska pomoć od 1.000,00 kuna za  
pokrivanje troškova provedenih aktivnosti tijekom 2009. godine. 



6.) Odobrava se Snowboard klubu Ogulin  financijska pomoć od 1.500,00 kuna za 
pokrivanje troškova izrade 150  metara duge zaštitne ograde na skijalištu Bjelolasica. 
 
 
 
 
Sjednica je završila sa radom u 20,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribani ć v.r. 


