
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 23. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 05. rujna 2012. 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 
                           
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
      Dnevni red: 
 

1.)    Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Izvršnog odbora 
2.)   Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. Godinu 
3.)   Sufinanciranje rada trenera u sezoni 2012-2013 

     4.)    Stipendije kategoriziranim sportašima 
     5.)    Sporazum ŠZG Ogulina i UO Kugla  o izmirenju potraživanja koja UO Kugla ima  
             prema ŠZG Ogulina u svezi s korištenjem prostora u kuglani Klek  
     6.)    Razno   -   molbe klubova 

                   
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  22. sjednice Izvršnog odbora održane dana 29. svibnja 2012. 
godine i 27. lipnja 2012. godine. 
 
Ad 2.)  

 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Utvrđuje se Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu. 
Prijedlog se upućuje na  verifikaciju Skupštini ŠZG Ogulina te na usvajanje  
Gradskom vijeću Grada Ogulina. 
 
Konačni  financijski plan za 2013. godinu Izvršni odbor će usvojiti nakon što se donese 
Gradski proračun za 2013. godinu i utvrdi visina sredstava  namijenjenih Športskoj 
zajednici za narednu godinu.  



Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
ŠZG Ogulina sufinancirat će od rujna 2012. godine do kolovoza 2013. godine rad 
trenera u sedam športova i dvanaest športskih udruga u mjesečnom  bruto iznosu  
od 2.000,00 kuna. 
 
 
Ad 4.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Kuglačica Ana Damjanić ostvaruju temeljem Rješenja HOO broj 975680 od 
13.06.2012. godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske VI kategorije – Daroviti 
športaš  pravo na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 
 
Kuglačica Matea Juričić ostvaruju temeljem Rješenja HOO broj 975751 od 13.06.2012. 
godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske VI kategorije – Daroviti športaš  pravo 
na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 
 
Kuglačica Ivana Juričić ostvaruju temeljem Rješenja HOO broj 975752 od 13.06.2012. 
godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske VI kategorije – Daroviti 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 rujna 2012. godine slijedećih 12 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 
 
 
Ad 5.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Športska zajednica Grada Ogulina sklopit će  Sporazum o prijeboju potraživanja s 
Ugostiteljskim obrtom „Kugla“ temeljem kojeg će se na mirni način riješiti sudski spor 
zbog neplaćenih zakupnina  na način da svi uloženi materijali i oprema (zidna 
pregrada, nadstrešnica, šank, spušteni strop, popločenje terase), a koji se kao ulaganje 
priznaju UO Kugla, ostaju u isključivom vlasništvu  ŠZG Ogulina. 
 
 
Ad 6.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Izvanredna izborna skupština Športske zajednice Grada Ogulina održat će se u 
nedjelju 23.09.2012. godine u maloj Gradskoj športskoj dvorani s početkom u  
10:30 sati. 
 



Izvršni odbor ŠZG Ogulina, nadalje, jednoglasno donosi odluku: 
 
1.) Odobrava se Ženskom rukometnom klubu Ogulin  iznos od 5 .100,00 kuna za 

plaćanje Hrvatskom rukometnom savezu članarine i kotizacije za nastupanje kluba 
u 2.HRL zapad žene u natjecateljskoj sezoni 2012/2013. godina.  
 

2.) Odobrava se Školi nogometa Ogulin financijska pomoć od 3.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova natjecanja juniorskih ekipa kao i za nabavku nogometnih 
lopti potrebnih za trening. 

3.) Odobrava se Stolnoteniskom klubu Klek  financijska pomoć od 750,00 kuna kao 
pomoć pri nabavci športskih nagrada za tradicionalni turnir povodom Dana grada 
Ogulina koji će se održati u nedjelju 14.09.2012. godine u Školskoj športskoj 
dvorani.   

 
4.) Odobrava se Kuglačkom  klubu Klek  financijska pomoć od 2.500,00 kuna za 

pokrivanje dijela troškova pripreme sezone i plaćanja kotizacije za nastup dvije 
ekipe u natjecanju II Hrvatske kuglačke lige i III Hrvatske kuglačke lige kao i za 
nastupe juniora kluba na državnim natjecanjima. 

 
5.) Odobrava se Paintball  klubu Ogulin  financijska pomoć od 500,00 kuna kao potpora  

nastupu i dobrom rezultatu postignutom u ligi Hrvatskog paintball saveza 2012. 
godine.   
 

6.) Odobrava  se nagrada u visini 3.000,00 kuna športskom društvu Frankopanski 
strijeličari Ogulin kao nagrada uspješan  nastup Maje Orlić i osvojeno drugo mjesto  
na Europskom prvenstvu u  streličarstvu. 

 
7.) Odobrava se Društvu za sportsku rekreaciju Ogulin financijska pomoć od 1.000,00 

kuna iz fonda namijenjenog školovanju kadrova  za plaćanje dijela troškova 
seminara za obuku voditelja športske rekreacije koji je pohađala članica društva 
Ivana Magdić.   
 

8.) Odobrava se Nogometnom klubu Ogulin financijska pomoć od 2.500,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova svečanog obilježavanja 80 - godišnjice osnutka kluba. 
 
 

Sjednica je završila s radom u 21,00 sat. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 

 
 

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


