
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, Bolnička 9 
OGULIN,  24.  studenoga 2017. 
 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

s redovne godišnje skupštine  ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA održane 
u Ogulinu dana 24. studenoga  2017. godine u maloj sportskoj dvorani Gradske športske 
dvorane s početkom u 18:00 sati. 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić upoznaje prisutne s činjenicom da je  
na 12. sjednici Izvršnog odbora ŠZG Ogulina održanoj dana 21.11.2017. utvrđeno, u 
skladu s odredbom članak 20. Statuta Športske zajednice grada Ogulina, da slijedeći  
klubovi imaju pravo na zastupanje u skupštini s  većim brojem predstavnika: 
 

- Nogometni klub Ogulin                                      5 predstavnika 

- Rukometni klub Ogulin                                      3 predstavnika 

- Nogometnim klub Dobra                                    5 predstavnika 

- Košarkaški klub Ogulin                                      3 predstavnika 

- Teniski klub Ogulin                                            3 predstavnika 

- Ženski rukometni klub Ogulin                            3 predstavnika 

- Kuglački klub Klek                                             2 predstavnika 

- Nogometni klub Mladost                                    3 predstavnika 

- Stolnoteniski klub Ogulin                                   2 predstavnika 

što znači da ukupno 79 prestavnika koji predstavljaju 59 udruga članova ŠZG Ogulina 
može ako su ispunili uvjete aktivnog mandata s pravom glasa prisustvovati današnjoj 
skupštini. 
 
Prisutni članovi Skupštine s aktivnim mandatom: 
 
1.) Petar Malnar - Biciklistički klub Frankopan, 2.) Bosiljka Dolušić - Društvo za 
športsku rekreaciju Ogulin, 3.)  Branimir Špehar - Društvo za športsku rekreaciju 
Koci, 4.)  Igor Orlić - Frankopanski strijeličari Športsko društvo,  5.) Darko Vukelić – 
Gimnastički klub Ogulinski Sokol, 6. Daniel Špehar - Hrvatska gorska služba 
spašavanja-Stanica Ogulin 7.) Boris Grgurić - Košarkaški klub Ogulin, 8.) Boris 



Grgurić - Košarkaški klub Ogulin, 9.) Neven Mirić - Košarkaški klub Ogulin, 10.) 
Miroslav Kurelac - Kuglački klub Euphoria 11.) Zvonimir Magdić - Kuglački klub 
Klek, 12.) Duško Gvozdić - Kuglački klub Klek, 13.) Marinko Magdić - Kuglački klub 
Obrtnik, 14.) Željko Stipetić - Kuglački klub Policajac, 15.) Milan Ostović - Kuglački 
klub Željezničar – Branitelj, 16.) Aljoša Puškarić – Nogometni klub Dobra, 17.) 
Davorka Luketić – Nogometni klub Dobra, 18.) Dražen Bajt – Nogometni klub Dobra, 
19.) Josip Malkoč – Nogometni klub Dobra, 20.) Jurica Pribanić – Nogometni klub 
Dobra 21.) Zdravko Paušić - Nogometni klub Mladost, 22.) Vladimir Paušić - 
Nogometni klub Mladost, 23.) Davor Stipetić - Nogometni klub Mladost, 24.) Marko 
Brozović - Malonogometni klub Ogulinski Hreljin 25.) Anton Vuković - Moto klub 
Vještice  26.) Ivica Brozović - Oldtimer klub Ogulin, 27.) Mira Rumenović - 
Rukometni klub Ogulin 28.) Renata Puškarić - Rukometni klub Ogulin 29.) Marijo 
Stipetić - Rukometni klub Ogulin 30.) Vesna Semunović - Rukometna škola Ogulin 
31.) Pero Mihelčić - Skijaški klub Bjelolasica, 32.) Denis Salopek - Skijaški klub 
Ogulin, 33.) Krešimir Vučić - Sportska udruga Start Ribarići,  34.) Mladen Dubić - 
Stolnoteniski klub Klek, 35.) Blaž Brulja - Stolnoteniski klub Klek, 36.) Dalibor 
Turkalj - Škola nogometa Ogulin 37.) Marinko Herman - Športsko ribolovno društvo 
Ogulin, 38.) Anton Matjanec - Športski roller klub Hrvatske 39.)  Čedomir Kosanović 
- Taekwondo klub Ogulin,  40.) Marijan Tonković – Teniski klub Frankopan 41.)  
Damir Bokulić – Teniski klub Ogulin, 42.)  Marijan Magdić – Teniski klub Ogulin, 
43.)  Željko Šoprek – Teniski klub Ogulin, 44.) Hrvoje Telišman - Veslački klub 
Sabljaci, 45.)  Branko Pavković - Zbor rukometnih sudaca Ogulin, 46.) Pero Mihelčić - 
Zbor učitelja i trenera sportova na snijegu, 47.) Dragan Ćuk - Zbor kuglačkih sudaca 
48.)  Darko Pribanić  – Ženski kuglački klub Ogulin, 49.)  Željko Tonković – Ženski 
rukometni klub Ogulin, 50.)  Vesna Ceranić – Ženski rukometni klub Ogulin, 51.)  
Dražen Cindrić – Ženski rukometni klub Ogulin,  
 
Članovi skupštine s aktivnim mandatom koji nisu prisutni: 
 
1.) Badminton klub Ogulin 2.) Društvo borilačkih vještina Ogulin, 3.) Hrvatsko 
planinarsko društvo Klek, 4.) Karate klub Ogulin, 5.) Paintball klub Ogulin,  6.) Plesni 
klub Dream, 7.) Vitezovi – Klub američkog nogometa 8.) Ženski kuglački klub Ogulin-
KA,   
 
Članovi skupštine koji nemaju aktivni mandat: 
 
1.) Auto klub Klek, 2.) Boksački klub Ogulin Gym, 3.)  DSR Ogulin Gym, 4.)  
Kickboksing klub Ogulin Gym, 5.) Kick boxing klub Og-Gym Junior, 6.) Klub 
mješovitih borilačkih vještina Ogulin Gym, 7.) Kuglački klub Poštar, 8.) Kuglački savez 
Grada Ogulina, 9.) Moto klub Sinovi Ogulina 10-14.) Nogometni klub Ogulin - pet 
predstavnika 15.) Odbojkaški klub Ogulin, 16.) Ogulinski šahovski klub, 17.)  
Snowboard klub Ogulin 18.) Športsko–penjački klub Ogulin, 19.) Tajlandski boks klub 
Ogulin Gym,  
 
Ostali prisutni: 
 



Dalibor Domitrović – Gradonačelnik Grada Ogulina, Daniel Vukelja – zamjenik 
Gradonačelnika Grada Ogulina, Ivana Salopek Šumonja - zamjenica Gradonačelnika 
Grada Ogulina, Zlatko Vuković - djelatnik ŠZG Ogulin, Marinko Jurašić - djelatnik ŠZG 
Ogulin, Mario Pavić-tajnik ŠZG Ogulin 
 
 
Ad 1.)  
 
Predsjednik Športske zajednice Grada Ogulina Darko Pribanić pozdravlja prisutne, i 
predlaže skupštini na usvajanje slijedeći   
 
DNEVNI   RED:   
 
1.)   Otvaranje Skupštine 

                     -   Izbor radnog predsjedništva 
                     -   Izbor verifikacijske komisije 
                     -   Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
                     -   Izvješće verifikacijske komisije i usvajanje dnevnog reda Skupštine  

2.)   Donošenje odluke o potrebi izbora novog vodstva Športske zajednice Grada Ogulina  
       i potrebi održavanja izvanredne izborne skupštine Športske zajednice Grada Ogulina   
3.)   Usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2018. godinu 
4.)   Usvajanje financijskog plana Športske zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu 
5.)   Razno 
 
Na izneseni prijedlog dnevnog reda dopunu ima tajnik športske zajednice koji predlaže da 
se u dnevni red uvrsti slijedeća točka. 
“ Ad2.)   Izbor novog člana Izvršnog odbora kojeg je temeljem čl.30. st.3. i 8. Statuta  
               ŠZG  Ogulina imenovao gradonačelnik“, 
a da točke 2-5 dnevnog reda postanu točke 3-6 dnevnog reda. 
 
Dopunjeni dnevni red jednoglasno je prihvaćena od nazočnih predstavnika. 
 
Na taj način dnevni red današnje skupštine je slijedeći 
 
      1.)   Otvaranje Skupštine 

                     -   Izbor radnog predsjedništva 
                     -   Izbor verifikacijske komisije 
                     -   Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
                     -   Izvješće verifikacijske komisije i usvajanje dnevnog reda Skupštine  
 

      2.)    Izbor novog člana Izvršnog odbora kojeg je temeljem čl.30. st.3. i 8. Statuta  
              ŠZG  Ogulina imenovao gradonačelnik 
 
      3.)    Donošenje odluke o potrebi izbora novog vodstva Športske zajednice Grada   
              Ogulina i potrebi održavanja izvanredne izborne skupštine Športske zajednice  
              Grada Ogulina   



 
4.)   Usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2018. godinu 

 
5.)   Usvajanje financijskog plana Športske zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu 

 
6.)   Razno 

Predsjednik ŠZG Ogulina po usvojenom dnevnom redu predlaže slijedeći sastav radnih 
tijela koja će voditi Skupštinu: 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Darko Pribanić, predsjednik  
-  Aljoša Puškarić, član 
-  Darko Vukelić, član 
 
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predložene članove u Radno predsjedništvo. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i 
predlaže slijedeći sastav verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika: 
 
Verifikacijska komisija: 
 
                      -  Boris Grgurić, predsjednik 
                      -  Davorka Luketić, član 
                      -  Igor Orlić, član 
Zastupnici  jednoglasno prihvaćaju predloženi sastav Verifikacijske komisije. 
 
Zapisničar: 
                      -  Mario Pavić 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
                      -  Vesna Ceranić 
                      -  Dubravko Dragičević 
 
Zastupnici  jednoglasno prihvaćaju predloženog zapisničara i ovjerovitelje zapisnika. 
 
 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Boris Grgurić preuzima od tajnika ŠZG 
Ogulina prikupljene vjerodajnice te nakon izvršenog uvida i prebrojavanja vjerodajnica 
od strane verifikacijske komisije izvješćuje:   
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina je na svojoj 12. sjednici utvrdio da je 60 udruga članova 
ŠZG Ogulina  ostvarilo pravo da ih predstavlja 80 predstavnika. 
 



Nad udrugom Škola kuglanja temeljem članka 429. Stečajnog zakona otvoren je 
stečajni postupak broj St.2083/17 pa je danom otvaranja stečajnog postupka ta udruga 
prestala biti članom Športske zajednice Grada Ogulin. 
 
Stoga je 59 udruga članova ŠZG Ogulina  ostvarilo pravo da ih na današnjoj sjednici 
skupštine Športske zajednice Grada Ogulina predstavlja 79 predstavnika. 
  
Aktivni mandat za današnju skupštinu ostvarile su 44 udruge. 
 
Aktivni mandat nema 15 udruga članova Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Današnjoj sjednici skupštini prisustvuje 51 predstavnika udruga udruženih u Športsku 
zajednicu Grada Ogulina s urednim vjerodajnicama i aktivnim mandatom.  
 
Na taj način postignut je kvorum i sve odluke koje će se donositi na skupštini bit će 
pravovaljane. 
 
Predsjednik radnog predsjedništva konstatira da je prva točka dnevnog reda usvajanjem 
dnevnog reda, izborom radnih tijela i izvješćem predsjednika verifikacijske komisije o 
postignutom kvorumu  upravo provedena. 
 
 
Ad 2.)  
 
 
Tajnik Športske zajednice upoznao je prisutne predstavnike udruga da prema članku 30. 
stavak 3. i 8. Statuta Športske zajednice Grada Ogulina jednog predstavnika u Izvršni 
odbor Športske zajednice Grada Ogulina imenuje gradonačelnik. Gradonačelnik je 
imenovao gospodina Dražena Cindrića umjesto Tone Radočaja dotadašnjeg predstavnika 
grada u Izvršnom odboru ŠZG Ogulina. Imenovani predstavnik grada izabire se u sastav 
Izvršnog odbora na prvoj slijedećoj sjednici skupštine športske zajednice. 
Nakon obrazloženja tajnika predsjednik radnog predsjedništva stavlja na glasovanje 
prijedlog da se gospodin Dražen Cindrić izabere u sastav Izvršnog odbora Športske 
zajednice Grada Ogulina               
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja: 
 
ZA:                          51 glas, 
PROTIV:                   - 
SUZDRŽANIH:       - 
 
 
te je jednoglasno donesla ODLUKU: 
 



Gospodin Dražen Cindrić kojeg je gradonačelnik grada Ogulina imenovao kao 
predstavnika grada u Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabire se u 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Mandat gospodinu Cindriću traje do isteka mandata postojećeg saziva Izvršnog odbora 
Športske zajednice Grada Ogulina.               
 
 
 
Ad 3.)  
 
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić, nakon upućenih čestitki gospodinu 
Cindriću na izboru u Izvršni odbor ŠZG Ogulina, upoznao je prisutne s odlukom Izvršnog 
odbora ŠZG Ogulina da se predstavnici klubova na redovnoj skupštini športske zajednice 
izjasne žele li održavanje izvanredne izborne skupštine Športske zajednice Grada 
Ogulina, a samim tim i izbor novog vodstva zajednice. 
Ovo s obzirom na rastuće nezadovoljstvo članova ŠZG Ogulina izazvano smanjenjem 
sredstava klubovima za 50.000,00 kuna mjesečno u zadnja tri mjeseca 2017. godine i s 
obzirom na činjenicu da članovi Izvršnog odbora nisu mogli preuzeti odgovornost za 
novonastalu situaciju kao i za donošenje takve odluke.   
Kako je inicijativu za održavanje izvanredne izborne skupštine dao gradonačelnik on je i 
prvi uzeo riječ kako bi objasnio razloge takve inicijative.  
Odmah se je ogradio od bilo kakve konotacije da se radi o političkoj odluci te je naveo da 
će ovo obraćanje predstavnicima sportskih klubova biti prvo ali sigurno i posljednje koje 
će on kao gradonačelnik učiniti kad je u pitanju sport i djelovanje športske zajednice. 
Razlog njegove inicijative je činjenica koju je spoznao u deveti mjesec kada se pokazao 
značajan manjak financijskih sredstava kojim se puni gradski proračun. Manjak 
proračunskih sredstava u odnosu na planirane naveo ga je da donese odluku o smanjenju 
sredstava svim proračunskim korisnicima pa i sportu koji je rebalansom proračuna dobio 
120.000,00 kuna manje sredstava u odnosu na planirano. 
Nakon njegove odluke gotovo da nije prošao dan da ga neko od predstavnika klubova 
znani i neznani nije zvao, ili mu dolazio kući i tražio da njegovom klubu povećaju manje 
doznačena sredstva jer im postojeća nakon umanjenja dotacije za 10 do 12 mjesec nisu 
dostatna za obavljanje osnovne djelatnosti. Osim toga, isticali su nezadovoljstvo s 
postojećom raspodjelom koja je prema njima nepravedna. 
To je i osnovni razlog zašto se odlučio na ovakav potez te se nada da će, ako to zastupnici 
danas odluče i nova raspodjela koja će uslijediti nakon izvanrednih izbora i odabira koji 
će biti odraz želje danas prisutnih klubova na sjednici skupštine, biti pravednija. 
Nakon gradonačelnika za riječ se javio gospodin Pero Mihelčić koji je istakao dobar rad 
športske zajednice i financiranje klubova koje je provedeno u skladu s preciznim 
zakonskim odredbama. Ako pak postoji sumnja u zakoniti i korektni rad vodstva športske 
zajednice što se da zaključiti iz govora gradonačelnika poziva grad da osnuje 
povjerenstvo koje treba istražiti djelovanje i rad  zajednice. 
Gospodin Pero Malnar smatra da je zajednica korektno provodila svoju zadaću zbog koje 
i postoji te podržava stav gradonačelnika da se politika neće miješati u sport a naročito ne 
u raspodjelu sredstava klubovima. 



Gospođa Vesna Semunović ističe da kao predstavnica rukometa osjeća problem 
nepravilne raspodjele sredstava naročito kada je u pitanju nogomet koji nezasluženo 
dobiva najviše novca. Poziva na uvođenje obveze da svaki klub mora po isteku godine 
prikazati sve svoje prihode i rashode na što joj tajnik odgovara da je to zakonom utvrđena 
obveza svih koji dobivaju sredstva iz javnih izvora. 
Bojan Tomić izražava nezadovoljstvo činjenicom da najveća sportska manifestacija 
održana u Ogulinu nije popraćena novcem športske zajednice na što ga tajnik podsjeća da 
je športska zajednica uložila više od 10.000,00 kuna u nabavku mjernih instrumenata za 
auto utrke kao i na značajna sredstva koja su u suradnji s gradom osigurana za 
ovogodišnju auto utrku. 
Davorka Luketić koja u izvršnom odboru predstavlja nogomet ističe nezadovoljstvo 
financijskim sredstvima koja dobiva njezin klub Nogometni klub Dobra pa samim time 
ističe i nezadovoljstvo postojećom raspodjelom. 
Dalibor Turkalj traži da se pristupi tajnom glasovanju o potrebi sazivanja izvanredne 
izborne skupštine na što ga tajnik upoznaje s člancima Statuta ŠZG Ogulina koji tretiraju 
glasovanje na skupštini. 
Gospodin Željko Stipetić javlja se za riječ i traži da se pristupi glasovanju za ili protiv 
prijedloga iznesenog u ovoj točki.  
Zaključno, nakon saslušanih izlaganja predstavnika koji su se javili za riječ predsjednik 
ŠZG Ogulina gospodin Pribanić podsjetio je prisutne na sve što je u jedanaest godina 
njegovog mandata učinjeno u športskoj zajednici ali je podsjetio prisutne i na stanje koje 
je u športskoj zajednici vladalo i za njegovih prethodnika. 
Nakon što je rasprava završena pristupa se glasovanju po slijedećem pitanju: 
 
Tko je za održavanja izvanredne izborne skupštine Športske zajednice Grada Ogulina pa 
samim time i za izbor novog vodstva Športske zajednice Grada Ogulina?  
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja: 
 
ZA:                          27 glasova, 
PROTIV:                 21 glas,  
SUZDRŽANIH:       3 glasa, 
 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Izvanredna izborna sjednica skupštine Športske zajednice Grada Ogulina održat će se 
do kraja mjeseca prosinca 2017. godine. 
 
Na izvanrednoj izbornoj sjednici skupštini Športske zajednice Grada Ogulina izabrat će 
se predsjednik i članovi Izvršnog odbora te članovi Nadzornog odbora Športske 
zajednice Grada Ogulina. 
 
Mandat novoizabranog vodstva trajat će do isteka mandatnog razdoblja na koje je 
birano sadašnje vodstvo športske zajednice. 
 



 
Ad 4.)  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2018. godinu, kojeg je 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina usvojio na svojoj 10. sjednici dana 08.studenoga 2017. 
godine i poslao na usvajanje skupštini, predstavnicima u skupštini obrazložio je tajnik 
zajednice.  
Program javnih potreba u športu grada Ogulina za 2018. godinu je u pisanom obliku 
dostavljen svim zastupnicima te je priložen ovom zapisniku.  
Nakon prezentiranog programa otvorena je rasprava. 
 
Pošto se za raspravu nije javio nijedan zastupnik predsjednik Radnog predsjedništva  
stavlja Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2018. godinu skupštini na 
usvajanje. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
 
 ZA:                              51 glas 
PROTIV:                       - 
SUZDRŽANIH:           - 
 
te je jednoglasno donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se Program javnih potreba u športu grada Ogulina za 2018. godinu. 
 
Program javnih potreba u športu grada Ogulina za 2018. godinu bit će dostavljen na 
usvajanje Gradskom vijeću grada Ogulina. 
 
Ad 5.)  
 
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2018. godinu, kojeg je Izvršni odbor ŠZG 
Ogulina usvojio na svojoj 10. sjednici dana  08. studenoga 2017. godine  i poslao na 
usvajanje skupštini, predstavnicima u skupštini obrazložio je tajnik zajednice.  
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2018. godinu je u pisanom obliku 
dostavljen svim zastupnicima te je priložen ovom zapisniku.  
 
Nakon prezentiranog prijedloga otvorena je rasprava. Javila se je gospođa Luketić koja 
smatra da bi se trebalo planirati sredstva za liječničke preglede sportaša. Predsjednik 
Radnog predsjedništva potom  stavlja Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2018. 
godinu  skupštini na usvajanje. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
 
ZA:                               49 glasova 
PROTIV:                       - 
SUZDRŽANIH:            2 glasa 



te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2018. godinu. 
 
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2018. godinu bit će dostavljen na 
usvajanje Gradskom vijeću Grada Ogulina. 
Ad 6.) 
 
Pod točkom „Razno“ tajnik je upoznao predstavnike klubova s manifestacijom „Noć 
muzeja“ koju hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s brojnim muzejima organizira po 
trinaesti put u petak 26. siječnja 2018. godine. 
Noć muzeja organizira se pod naslovom i olimpijskim geslom: Muzeji i sport – brže, 
više, jače / citius,altius,fortius…  
Izvršni odbor ŠZG Ogulina odredio je na svojoj 12. sjednici održanoj u utorak 
21. studenoga 2017. godine nositelje akcije prikupljanja građe po sportovima. To su 
predstavnici u Izvršnom odboru svakog pojedinog sporta koji će koordinirati prikupljanje 
građe o sportu u Ogulinu kroz povijest.  
Pozivaju se predstavnici klubova da se uključe u ovu akciju čime će otvoriti i posao na 
prikupljanju i sistematiziranju, a onda i na očuvanju bogate povijesne građe ogulinskog 
sporta.   
 
 
 
 
Zapisnik sastavio:               -   Mario Pavić        ______________________________ 
 
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:       -  Vesna Ceranić   _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                            -   Dubravko Dragičević  __________________________ 
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