
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 02. lipnja 2011. 
 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
sa 14. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 02. lipnja 2011. god. s početkom u 19'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
 
 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić,  Ivan Petrušić,    dr. Marijan Magdić,  
                              Milan Brozinić Paga, Tone Radočaj,  Željko Tonković, 
                               
Odsutni članovi:  dr. Tihomir Belina, 
         
Ostali prisutni  :  Mario Pavić 
                          
 
 
      Dnevni red: 
 

1.)  Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.)  Izvješće s redovne godišnje skupštine ŠZG Ogulina održane  

 dana 17.04.2011. godine 
3.)  Razno  -   molbe klubova   

  
 

IZVOD ODLUKA SA  14. SJEDNICE IO ŠZG OGULINA 
 
 
 
 
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  13. sjednice Izvršnog odbora održane dana 05. travnja 2011. 
godine. 
 
 
 
 
 



Ad 2.)  
 
Izvješće s održane Redovne godišnje skupštine Športske zajednice grada Ogulina Izvršnom 
odboru je podnio tajnik športske zajednice. 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno  donosi zaključak: 
 
Prihvaća se izvješće tajnika sa Redovne sjednice skupštine Športske zajednice grada 
Ogulina održane dana 17. travnja 2011. godine. 
 
 
Ad 3.) 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno  donosi odluku: 
 
 
1.) Odobrava se Auto klubu Klek Ogulin  financijska pomoć od 2.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova plaćanja kotizacije ASH za svoje članove.  
 
2.) Odobrava se Snowboard   klubu Ogulin  jednokratna financijska pomoć od 2.000,00 
kuna za pokriće dijela troškova uređenja snowboard staze na Bjelolasici. 
 
3.) Odobrava se Kuglačkom  klubu Klek Ogulin  financijska pomoć od 5.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova kvalifikacijskog turnira za ulazak u I Hrvatsku kuglačku 
ligu, a koji će se održati u Šibeniku 29.-30.04.2011. godine.  
 
4.) Odobrava se  Rukometnom  klubu Ogulin  financijska pomoć od 2.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova natjecanja u III hrvatskoj rukometnoj ligi.  
 
5.) Odobrava se Nogometnom  klubu Dobra  2.500,00 kuna kao  financijska pomoć za 
pokrivanje dijela troškova natjecanja u I županijskoj nogometnoj ligi.  
 
6.)  Odobrava se udruzi Škola nogometa  financijska pomoć u visini  2.500,00 kuna za  
provedbu turnira limača i kadeta koji se u Ogulinu održao 30.04. i 01.05. 2011. godine. 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
 
1.) Odobrava se Košarkaškom klubu Ogulin financijska pomoć od 2.500,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova izobrazbe i školovanja trenera Miljana Vorkapića na 
seminaru za FIBA Europe Certificate koje se odvija kroz tri godine 2011. -  2013. 
godine, svake godine u trajanju od 8 dana. Ove godine je prvi dio koji će se održati u 
mjestu Pardubice u Republici Češkoj za vrijeme trajanja europskog prvenstva za 
mlade do 16 godina od 31. 07. - 08.08.2011. godine  
 



2.)  Odobrava  se Gimnastičkom  klubu Ogulinski sokol potpora u visini  2.500,00 kuna 
kao nagrada za izvanredne rezultate na natjecanjima gimnastičara i za poboljšanje 
uvjeta treniranja u gimnastičkoj dvorani. 
 
3.) Odobrava  se Old Timer klubu Ogulin potpora u visini  1.500,00 kuna kao pomoć 
pri  nabavci digitalne mjerne službe s fotoćelijama obvezne kod provedbe državnih 
natjecanja. 

 
4.) Odobrava se Udruzi slijepih Ogulin financijska potpora od 1.000,00 kuna kako bi 
mogli popratiti športske nastupe svojih članova Ljerku Volf  i  Miljenka Vučića u 
kuglanju i atletici.  
 
5.) Odobrava se udruzi Škola nogometa  financijska pomoć u visini  2.500,00 kuna za 
plaćanje dijela školarine treneru Zlatka Stipetića  na VI semestru Izvanrednog 
stručnog studija – Odjel za izobrazbu trenera- nogomet na Društvenom veleučilištu u 
Zagrebu. 

  
6.) Odobrava se Stolnoteniskom klubu Klek  financijska pomoć od 2 .000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova nabavke športske opreme – arene, potrebne za natjecanje u 
II Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi.  
 
7.) Odobrava se Paintball klubu Ogulin potpora od 500,00 kuna za provođenje 
aktivnosti kluba u predstojećem razdoblju. 
 
8.) Odobrava se ženskom Rukometnom  klubu Ogulin  financijska pomoć od 5.000,00 
kuna za pokrivanje dijela troškova izobrazbe i školovanja za dva trenera Vesnu 
Ceranić i Dražena Cindrića na tečaju za trenere rukometa koji će se održati u Puli  u 
vremenu od 26.06. 2011. – 08.07.2011. godine u organizaciji HOA-e  i  HRS-a. 
 
9.) Odobrava se  Rukometnom  klubu Ogulin  financijska pomoć od 5.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova izobrazbe i školovanja za dva trenera Dubravka Dragičevića 
i Ivana Blaškovića na tečaju za trenere rukometa koji će se održati u Puli  u vremenu 
od 26.06. 2011. – 08.07.2011. godine u organizaciji HOA-e  i  HRS-a. 
 
 
 
 
Športska  zajednica  
Grada Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribanić v.r. 


