
                                                                                                                                                                                                                                                          
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  20. svibnja 2014. 
 
 

Z a p i s n i k 
s 015. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  20. svibnja 2014. god. s početkom u 20'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić, dr. Marijan Magdić, Boris Grgurić, 
                              Zdravko Paušić, dr. Tihomir Belina, Željko Tonković. 
Odsutni članovi:  Tone Radočaj 
Ostali prisutni  :   Mario Pavić-tajnik ŠZG Ogulina,  
 
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
        Dnevni red:  
 

1.) Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
2.) Izvan sudska nagodba s UO „Vi“  
3.) Nalaz Sportske inspekcije  
4.) Promjena operatera kod isporuke električne energije 
5.) Razno - molbe klubova 

             
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  14. sjednice Izvršnog odbora održane dana 02. travnja 2014. 
godine. 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor   ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Prijedlog dostavljene izvan sudske nagodbe razmotrit će odvjetnik ŠZG Ogulin 
gospodin Boris Grgurić te će sačiniti i uskladiti prijedlog izvan sudske nagodbe s 
elementima koje zahtjeva ŠZG Ogulina, a ispod kojih se neće pristupiti sklapanju 
nagodbe. 
 
Ovlašćuje se odvjetnik da do slijedećeg sastanka IO ŠZG Ogulina uskladi tekst 
nagodbe s UO „Vi“ i podnese ga Izvršnom odboru na usvajanje. 
 
 
 
 



Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje izvješće o kontroli koju je nad radom športske zajednice izvršila 
Služba sportske inspekcije te se izražava zadovoljstvo dobivenim nalazom i 
ispostavljenim rješenjem te službe. 
 
Ad 4.) 
 
1.)  Dodjeljuje se ženskom Kuglačkom klubu Ogulin nagrada u visini 5.000,00 kuna  

za osvojeno prvo mjesto u kvalifikacijama i plasman u I Hrvatsku kuglačku ligu.  
   

2.) Odobrava se gimnastičkom klubu Ogulinski sokol   financijska pomoć  od 3.500,00    
     kuna za pokrivanje dijela troškova registracije kluba i gimnastičara pri  
     Hrvatskom gimnastičkom savezu te djela troškova natjecanja mladih gimnastičara  
     na državnom prvenstvu.   
 
3.) Odobrava se Nogometnom klubu Mladost Ogulinsko zagorje financijska pomoć od  
     3.000,00  kuna za pokrivanje dijela troškova provedbe malonogometnog turnira u  
     Ogulinskom zagorju kao i za pokrivanje dijela troška na daljnjem uređenju  
     nogometnog igrališta. 
 
4.) Odobrava se nagrada Izidori Kovačević članici Kickboxing kluba Ogulin u visini  
     2.000,00 kuna za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu za seniorke u  
     kickboxingu.  
 
5.) Tenisač Ivan Karlo Ban ostvaruje temeljem Rješenja HOO broj 982912 od   
     02.04.2014. godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske VI  kategorije –  
     Daroviti športaš  pravo na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 
 
     Stipendija će se temeljem ovog rješenja isplaćivati na žiro račun sportaša slijedećih    
     12 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 
 
Sjednica je završila sa radom u 21,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribani ć v.r. 


