
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 29. svibnja 2012. 
 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
sa 22. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 29. svibnja 2012. god. s početkom u 19:00 sati  i  27. lipnja 2012. god. 
s početkom u 19:30 sati u prostorijama zajednice 

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

1.)  Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.)  Izvješće s redovne godišnje skupštine ŠZG Ogulina održane  

 dana 22.04.2012. godine 
3.)  Razno  -   molbe klubova   

  
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  21. sjednice Izvršnog odbora održane dana 19. travnja 2012. 
godine. 
 
Ad 2.)  
 
Članovi IO ŠZG Ogulina su jednoglasno donesli zaključak: 
 
Prihvaća se izvješće tajnika sa Redovne sjednice skupštine Športske zajednice Grada 
Ogulina održane dana 22. travnja 2012. godine. 



Ad 3.) 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
 

1.) Odobrava se Košarkaškom klubu Ogulin financijska pomoć od 3.500,00 kuna za     
pokrivanje  troškova drugog dijela izobrazbe i školovanja trenera Miljana 
Vorkapića na seminaru za FIBA European Coaching Certificate koje se odvija 
kroz tri godine 2011. -  2013. godine, svake godine u trajanju od 8 dana.  

   
            Drugi dio školovanja će se održati u Vilniusu Republika Litva za vrijeme    
            trajanja  europskog prvenstva za mlade do 18 godina od 12.08. - 20.08.2012.  
            godine.  
 

2.) Odobrava  se Gimnastičkom  klubu Ogulinski sokol potpora u visini  2.000,00 
kuna kao nagrada za izvanredne rezultate na natjecanjima gimnastičara i za 
poboljšanje uvjeta treniranja u gimnastičkoj dvorani. 

 
3.) 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.  

 
4.)  Odobrava  se Sportsko ribolovnom društvu Ogulin potpora u visini  3.000,00 

kuna kao nagrada za izvanredne rezultate na natjecanjima. Navedeni iznos će 
omogućiti petorici članova SRD Ogulin  nabavku opreme potrebne za nastup u 
reprezentaciji Hrvatske . 

 
5.)  Odobrava se Teniskom klubu  Ogulin  financijska nagrada od 5.000,00 kuna za 

uspješno odigrano prvenstvo I Hrvatske teniske lige i osvojeno četvrto mjesto u 
državi. 

 
6.) Odobrava se Auto klubu Klek Ogulin  financijska pomoć od 5.000,00 kuna za 

organizaciju tradicionalne brdske utrke koja se na stazi Klek vozi za  prvenstvo 
Hrvatske.  

7.) Odobrava  se Tae kwondo  klubu Ogulin potpora u visini  2.000,00 kuna kao 
nagrada za ustrajan rad na treniranju, školovanje i odgoju mladih sportaša. 

 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina, nadalje, jednoglasno donosi odluku: 
 
 
 

1.) Športska zajednica Grada Ogulina sklopit će  Ugovor o zakupu  prostora u 
gradskoj kuglani Klek Ogulin, Žegar VI/3 s Društvom za športsku rekreaciju  „Ogulin 
gym“.   
 



Utvrđuje se mjesečni iznos zakupnine u visini 15,00 kuna po m2 što za 63 m2 prostora 
koji se daje u zakup iznosi  bruto 1.000,00 kuna mjesečno. 
 
Ugovor će se sklopiti na određeno vrijeme od  jedne (1) godine.  
 
Početak primjene ugovora je od 01. lipnja 2012. godine.  
 
Ugovor traje do 01. lipnja 2013. godine. 
 
Športska zajednica u cilju osposobljavanja prostora za korištenje i bavljenje 
borilačkim vještinama nabavit će športsku podlogu za borilačke vještine „Tatami“, 
a DSR „Ogulin gym“ podlogu će otplatiti u osam rata do isteka ugovora o zakupu.   
 

2.)  Odobrava se nabavka gimnastičke sprave Dvovisinske ruče kao jedine 
gimnastičke sprave koja nedostaje u ogulinskoj gimnastičkoj dvorani. 
 
Gimnastičku spravu dobavit će tvrtka KL sport oprema iz Karlovca po 40% 
povoljnijoj cijeni  kao spravu na kojoj se vježbalo na svjetskom prvenstvu u gimnastici. 
 
Slijedećih 6 mjeseci obustavit će se isplata redovne dotacije GK Ogulinski sokol na koji 
način će i klub sudjelovati u pokrivanju troškova nabavke gimnastičke sprave 
 
 
 
 
Sjednica je završila s radom u 20,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
 
Športska  zajednica  
Grada Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribanić v.r. 


