
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 08. srpnja 2011. 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
sa 15. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 08. srpnja 2011. god. s početkom u 19'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

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

1.)  Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.)  Korištenje ugostiteljskog prostora u kuglani Klek 
3.)  Razno  -   molbe klubova   

  
 
 
IZVOD ODLUKA SA  15. SJEDNICE IO ŠZG OGULINA 
 
 
 
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  14. sjednice Izvršnog odbora održane dana 02. lipnja 2011. godine. 
 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku:     
 
Športska zajednica grada Ogulina javno će, u skladu s zakonskim odredbama, raspisat 
natječaj temeljem kojeg će se prikupiti ponude za zakup ugostiteljskog prostora u 
Kuglani Klek Ogulin. 



 
S najpovoljnijim ponuđačem, po dobivenoj suglasnosti grada Ogulina, sklopit će se 
ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora u Kuglani Klek Ogulin. 
 
Do sklapanja ugovora odnosi sa trenutnim  korisnikom prostora regulirat će se 
sporazumom o korištenju ugostiteljskog prostora koji će se primjenjivat određeno 
vrijeme, do sklapanja ugovora s odabranim zakupcem.   
 
Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku:     
 
1.) Nagrađuje se Teniski klub Ogulin s iznosom od 7.000,00 kuna za plasman u play off  
     I Hrvatske teniske lige i ostvareno drugo  mjesto u Republici Hrvatskoj  
 
2.) Nagrađuje se Ženski Rukometni  klub Ogulin  s iznosom od 5.000,00 kuna za  
     ostvareno prvo mjesto u III Hrvatskoj rukometnoj ligi –  zapad  i plasman u    
     II Hrvatsku rukometnu ligu.  
 
3.) Odobrava se  Nogometnom klubu Dobra financijska pomoć u visini  1.000,00    

kuna za plaćanje dijela školarine za dva polaznika tečaja za trenere - za stjecanje 
„C“ licencije koji se održao u Josipdolu od 16. - 26.06.2011. godine. 

 
4.) Odobrava se udruzi Škola nogometa  Ogulin financijska pomoć u visini  2.000,00  

kuna za plaćanje dijela školarine za četiri polaznika tečaja za trenere - za stjecanje 
„C“ licencije koji se održao u Josipdolu od 16. - 26.06.2011. godine. 
  

5.) Odobrava se Veslačkom klubu Sabljaci  financijska pomoć od 2 .000,00 kuna za  
pokrivanje dijela troškova organizacije 18. Veslačke regate koja se održala na jezeru 
Sabljaci 18.lipnja 2011. godine. 
 

6.) Odobrava se Športskom društvu „Frankopanski strjeličari“ financijska pomoć od  
2 .000,00 kuna za pokrivanje dijela troškova natjecanja Maje Orlić na 2. Europskom 
juniorskom kupu Paphos, Cipar od 18. -  23. srpnja 2011. godine. 

 
 
 
 
 
Športska  zajednica  
Grada Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribanić v.r. 


