
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 05. rujna 2011. 
 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
sa 16. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 05. rujna 2011. god. s početkom u 19'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

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

1.)    Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Izvršnog odbora 
2.)    Raspodjela sredstava klubovima u sezoni 2011/12 od mjeseca rujna 2011.  

                godine 
       3.)     Sufinanciranje rada trenera u sezoni 2011-2012 
       4.)     Stipendije kategoriziranim sportašima 
       5.)     Odabir najpovoljnije ponude po natječaju za zakup ugostiteljskog    
                prostora u kuglani Klek  
       6.)     Razno   -   zahtjev KK Policajac 
                              -   molbe klubova 

   
 
                 

IZVOD ODLUKA SA  16. SJEDNICE IO ŠZG OGULINA 
 
 
 
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  15. sjednice Izvršnog odbora održane dana 08. srpnja 2011. 
godine. 



 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Tajnik ŠZG Ogulina pripremit će do sredine devetog mjeseca novi izračun bodova po 
kojem će se vršiti raspodjela financijskih sredstava klubovima u sezonu 2011/12 godina. 
 
Nova raspodjela primjenjivat će se od 01.09.2011. godine do 31. 08. 2012. godine.   
 
 
 
Ad 3.)  
 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
ŠZG Ogulina sufinancirat će od rujna 2011. godine do kraja 2011. godine rad trenera u  
Stolnoteniskom klubu Klek u mjesečnom iznosu od bruto 2.000,00 kuna. 
 
 
Ad 4.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Tenisač Ante Pavić ostvaruju temeljem Rješenja HOO broj 972803 od 10.08.2011. 
godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske IV kategorije – Vrsni športaš  pravo  
na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 
 
Tenisač Robert Tkalec ostvaruju temeljem Rješenja HOO broj 972798 od 10.08.2011. 
godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske IV kategorije – Vrsni športaš  pravo  
na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 
 
Stipendija će se temeljem ovih rješenja isplaćivati na žiro račun sportaša počevši od 
mjeseca srpnja 2011. godine slijedećih 12 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 
 
 
 
Ad 5.)  
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Športska zajednica Grada Ogulina sklopit će  Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora 
u gradskoj kuglani Klek Ogulin, Žegar VI/3 s Ugostiteljskim obrtom „Kugla“. 
 



Utvrđuje se mjesečni iznos zakupnine u visini 45,00 kuna po m2 što za 80 m2 prostora 
koji se daje u zakup iznosi 3.600,00 kuna mjesečno. 
 
Ugovor će se sklopiti na određeno vrijeme od  5 godina.  
 
Početak primjene ugovora je od 01.rujna 2011. godine. Ugovor traje do 01. rujna 2016. 
godine. 

 
Obvezuje se zakupoprimca da zakupljeni ugostiteljski prostor kuglane Klek veličine  
80 m2 privede namjeni koja će u navedenom prostoru omogućiti pušenje, a sve u 
skladu sa zakonskim odredbama.  
 
Svi ostali ugovorni detalji bit će precizirani u samom Ugovoru o zakupu ugostiteljskog 
prostora u gradskoj kuglani Klek. 
  
 
Ad 6.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
IO ŠZG Ogulina daje punu i nepodijeljenu  podršku trenerici kuglanja gospođi Ružici 
Neralić u njenom stručnom i pedagoškom radu s mladim kuglačicama u okviru 
programa školovanja mladih kuglačica. 
 
Zahtjev za suspenzijom i zabranom obavljanja poslova u športu kojeg je postavilo 
vodstvo KK Policajac, a zbog pokretanja kaznenog postupka u suprotnosti je s 
presumpcijom nevinosti koje postoji kao temeljno  ustavno načelo i kao norma 
sadržana u članku 28. i 30. Ustava RH po kojima je svaki građanin, državljanin RH,  
nevin dok mu se pravomoćnom  sudskom presudom ne utvrdi krivnja što tek onda 
može imati za posljedicu gubitak stečenih prava. 
 
Osim toga, u kaznenom postupku u gornjem predmetu nije održano prvo ročište glavne 
rasprave te nije nesumnjivo utvrđena kvalifikacija kaznenog djela čime nisu stečene 
pretpostavke za primjenu stavka 2. članak 13. ZOŠ-u.   
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
 
1.) Odobrava se Ženskom rukometnom klubu Ogulin  iznos od 6 .000,00 kuna za 

plaćanje Hrvatskom rukometnom savezu članarine i kotizacije za nastupanje kluba 
u 2.HRL zapad žene u natjecateljskoj sezoni 2011/2012. godina.  
 

2.) Odobrava se Auto klubu Klek financijska pomoć od 5 .000,00 kuna za nastup na 
utrci za Prvenstvo Centralno-Europske zone „ Nagrada Dubrovnika „ koja će se 
održati u Dubrovniku 01.-02. listopada 2011. Godine. 

 
3.) Odobrava se Nogometnom  klubu Ogulin financijska pomoć od 2.500,00 kuna za 

pokrivanje dijela troškova treneru juniorske momčadi Miljenku Vukojeviću za upis 



na tečaj za edukaciju nogometnih trenera UEFA- B po modelu i programu UEFA-e i 
HNS-a koji će se održati u Karlovcu u periodu rujan-prosinac 2011. godine. 

 
4.) Odobrava se Kuglačkom  klubu Ogulin-KA  financijska pomoć od 2.500,00 kuna za 

pokrivanje dijela troškova organizacije Prvog međunarodnog kuglačkog turnira za 
slijepe „OGULIN 2011.“ koji će se održati u Ogulinu 15.-16.rujna 2011. godine u 
gradskoj kuglani Klek Ogulin.  

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


