
ŠPORTSKA ZAJEDNICA 
GRADA OGULINA 
Ogulin, Bolnička 11. 
OGULIN,  06. rujna  2007. 
 
 
 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa redovne godišnje skupštine  ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA 
održane u Ogulinu dana 06. rujna 2007. godine u maloj sportskoj dvorani s 
početkom u 19:00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom: 
 
 
1.) Miroslav Lovnički – Auto klub Klek , 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub 
Ogulin,  3.) Bosiljka Dolušić – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Janko 
Lipošćak – GK Ogulinski Sokol, 5.) Franjo Petrušić – Hrvatsko planinarsko društvo 
Klek , 6.) Boris Grgurić – Košarkaški klub Ogulin, 7.) Zdravko Vuković – Kuglački 
klub Obrtnik , 8.) Marijan Turković – Kuglački klub Policajac, 9.) Neven Vuković – 
Kuglački klub Poštar,  10.) Aljoša Puškarić – Nogometni klub Dobra, 11.) Zdravko 
Paušić – Nogometni klub Mladost, 12.) Branko Pribanić  – Nogometni klub Ogulin, 
13.) Zdravko Tešić – Ogulinski šahovski klub, 14.) Mladen Mihaljević – Oldtimer 
klub  Ogulin, 15.) Krešimir Salopek – Rukometni klub Ogulin , 16.) Radovan Saks – 
Skijaški klub Bjelolasica,  17.) Vedran Puškarić - Sportsko-rekreacijska udruga 
Start, 18.) Dragan Dragičević – Športski penjački klub Ogulin , 19.) Zlatimir Kostelić – 
Športsko ribolovno društvo Ogulin, 20.) Čedomir Kosanović – Taekwondo klub 
Ogulin, 21.)  Petar Pavić – Teniski klub Ogulin, 22.) Zdravko Salopek – Veslački klub 
Sabljaci, 23.) Boris Ilovača – Ženski rukometni klub Ogulin,  24.) Marica Stjisavljević 
– Ženski kuglački klub Ogulin, 25.) Miro Kojčin Rukometna škola Ogulin, 26.) Pero 
Mihelčić - Zbor učitelja i trenera skijanja 27.) Zoran Kirasić - Moto klub Vještice, 
28.) Neven Tešić - Snowboard klub Ogulin 29.) Boško Salopek - Odbojkaški klub 
Ogulin, 30.) Branko Pavković - Zbor rukometnih sudaca 
 
 
Ostali prisutni: 
 
 
Nikola Magdić – Gradonačelnik Grada Ogulina,  Tone Radočaj - Dogradonačelnik Grada 
Ogulina,  Zvonko Ranogajec – novinar Večernji list, Mario Pavić - Tajnik ZŠUG 
Ogulina. 
  



Gospodin Darko Pribanić, Predsjednik ŠZG Ogulina, nakon minute šutnje u znak 
sjećanje na sve umrle sportaše i športske djelatnike u proteklom skupštinskom razdoblju,    
pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći sastav tijela koje će voditi Skupštinu: 
 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Darko Pribanić, predsjednik  
-  Janko Lipošćak, član 
-  Zdravko Salopek, član 
 
Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove u radno predsjedništvo. 
 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i 
predlaže slijedeći sastav radnih tijela: 
 
Verifikacijska komisija: 
 
-  Pero Mihelčić, predsjednik 
-  Marijan Tonković, član 
-  Boris Ilovača, član 
 
 
Zapisničar: 
 
-  Josip Blašković 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
-  Bosiljka Dolušić, 
-  Čedomir Kosanović. 
 
 
Predloženi sastav radnih tijela skupština jednoglasno  prihvaća. 
 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Pero Mihelčić preuzima od Tajnika 
prikupljene vjerodajnice te izvješćuje:   
 
Današnjoj skupštini prisustvuje 30 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i 
aktivnim mandatom.  
 
Kako je u ŠZG Ogulina udružena 40 udruga to je skupština sa 30 aktivnih mandata 
postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će pravovaljane. 
Predsjednik Radnog predsjedništva Darko Pribanić po izvršenom izboru radnih tijela i 
objavi kvoruma predlaže slijedeći 



Dnevni red: 
 
1.)   Otvaranje Skupštine 

  - Izbor radnog predsjedništva 
  - Izbor verifikacijske komisije 
  - Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2.)   Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2006. godini sa planom rada u 2007. godini  
3.)   Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2006. godinu 
4.)   Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2006. godinu 
5.)   Informacija o poslovanju ŠZG Ogulina u prvih osam mjeseci 2007. godine 
6.)   Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
7.)   Primanje novih članova u ŠZG Ogulina 
8.)   Razno 
 
Prijedlog da se dnevni red proširi točkom  teniska dvorana i badminton uputio je 
gospodin Luketić, dok je gospodin Turković imao pitanja  oko dostave zapisnika sa 
prošle skupštine. Predsjednik je zaključio da se o tim pitanjima može razgovarati pod 
točkom Razno. Takav zaključak uz već predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje.  
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja.  
  
ZA:                         28 glasova 
PROTIV:                  2 glasova 
SUZDRŽANIH:       0 glasova 
 
Predloženi Dnevni red zasjedanja današnje Skupštine ŠZG Ogulina dakle prihvaćen je sa 
većinom glasova skupštine sa 28 od mogućih 30  glasova. 
 
 
Ad 1.)  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je prva točka dnevnog reda izborom 
radnih tijela, izvješćem predsjednika verifikacijske komisije o postignutom kvorumu i 
usvajanjem dnevnog reda upravo konzumirana. 
 
 
Ad 2.)  
 
Predsjednik ŠZG Ogulina podnio je izvješće o radu zajednice u 2006. godini uz osvrt na 
postignute športske rezultate. 
Naveo je u svom izvješću događaje koji su doveli do izvanredne izborne skupštine 
zajednice 29.12.2006. godine. Posebno se osvrnuo na  postupak pred županijskom 
organom uprave nadležnim za registraciju udruga koji je trajao gotovo pola godine  u 
2007. što je dovelo, uz nedostatak kvoruma na skupštini koja se  trebala održati 01. srpnja 
2007. do ovako kasnog održavanja redovne godišnje skupštine. Predsjednik je, potom, 
upoznao prisutne sa Programom  rada za 2007. godinu koji se nalazi u privitku ovog 
zapisnika, a podijeljen je u pismenom dokumentu svim članovima zajednice. 



Ad 3.)  
 
Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2006. godini skupštini je podnio 
tajnik. 
Izvješća su u pisanom obliku podijeljena svim članovima zajednice te su priložena ovom 
zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
 
Ad 4.) 
 
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2006. godinu  skupštini je predočila član  
NO ŠZG Ogulina  gospođa Bosiljka Dolušić. 
Izvješće je u pisanom obliku podijeljeno svim članovima zajednice te je priloženo ovom 
zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad 5.) 
 
Informaciju o financijskom poslovanju u razdoblju 01.01.2007.-31.08.2007. godine 
skupštini je podnio tajnik. 
Informaciju potkrijepljenu pisanom dokumentacijom podijeljena je svim članovima 
zajednice te je priložena ovom zapisniku. 
 
 
Ad 6.) 
 
Predsjedavajući nakon podnesenih izvješća otvara raspravu o sva tri skupštini 
prezentirana izvješća.  
 
Gospodin Marijan Turković smatra da su izvješća kratka i neprecizna, posebno ga smeta 
izraz predsjednika kojim dio članova kvalificira kao „poražene snage“. 
Smatra da su postojali razlozi za podnošenje tužbe ali su „poražene snage“ od toga 
odustale iako su imale pravo. 
U osvrtu na financijsko izvješće iskazuje da je ono puno nelogičnosti te da i jedno i drugo 
izvješće ne treba podržati i prihvatiti. 
 
Gospodin Luketić smatra da su izvješća manjkava i nepotpuna te da ih kao takva ne treba 
usvojiti. Prigovara činjenici da se o izvješćima raspravlja skupno umjesto da se provede 
rasprava o svakom izvješću posebno. Smatra da grad Ogulin ne podržava šport dovoljno 
jer za šport izdvaja svega 3% iz proračuna. Posebno naglašava da se iz prezentiranih 
izvješća ne vidi vizija i perspektiva. Zajednica guta previše novca u odnosu na klubove, a 
posebno je loš status badmintona na čije zahtjeve se zajednica opetovano oglušuje.  
Gospodin Krešimir Salopek ne prihvaća, kao bivši predsjednik zajednice, da su 
naslijeđeni dugovi , ako dug i postoji stvorio ga je samo Tihomil Pavlović bivši tajnik, a i 
taj dug se nije trebao platiti. 
  



Gospodin Boris Grgurić postavio je niz pitanja koja se odnose na rashode te je dobio 
dokumentirane odgovore od tajnika. 
 
Predsjednik zajednice gospodin Pribanić odgovorio je na sva pitanja koja su iznesli 
prethodni sudionici u raspravi te je, nakon još nekoliko komentara, zaključio raspravu i 
dao izvješća skupštini na usvajanje slijedećim redom. 
 
a)  Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2006. godini. 
  
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja  
  
ZA:                         28 glasova 
PROTIV:                  2 glasova 
SUZDRŽANIH:       0 glasova 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se izvješće  Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2006. godini sa programom 
rada u 2007. godini. 
 
b)    Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2006. godinu. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja 
  
ZA:                         27 glasova 
PROTIV:                  1 glas 
SUZDRŽANIH:       2 glasa 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se Izvješće tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2006. godinu. 
 
 
c)  Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja  
ŠZG Ogulina u 2006.  godini. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja 
  
ZA:                         28 glasova 
PROTIV:                  2 glasa 
SUZDRŽANIH:       0 glasova 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja 
ŠZG Ogulina u 2006.  godini. 



  Ad 7.) 
 
Skupština jednoglasno donosi ODLUKU:  
 
U punopravno članstvo Športske zajednice Grada Ogulina prima se 
 

- Škola kuglanja  Ogulin. 
 

Na taj način zajednica u punopravnom članstvu sada ima 41 (četrdesetjednog) člana. 
Posebnu zahvalu na primanju u punopravno članstvo skupštini je uputila gospođa Ružica 
Neralić, predsjednica i trenerica u školi kuglanja. 
 
Ad 8.) 
 
Pod točkom Razno iznesen je nekoliko manjih primjedbi na rad zajednice kao što je 
prigovor na javnost rada i nedostatak Web stranica zajednice, zatim nedostatak evidencije 
članstva u zajednici odnosno u klubovima koji su članovi zajednice.  
Pitanje koje je postavio gospodin Luketić ne spada u nadležnost skupštine kao ni pitanje 
umanjene dotacije za kalendare koje KK Policajac nije želio preuzeti. Ranije postavljena 
pitanja raspravljena su tijekom rasprave o izvješćima te je na taj način skupština iscrpila 
sve točke dnevnog reda predviđene za rješavanje na današnjoj sjednici. 
 
Predstavnicima u skupštini zatim se obratio Gradonačelnik Grada Ogulina gospodin 
Nikola Magdić, čestitao na uspješnom radu i naznačio mjesto i ulogu športa u gradu 
Ogulinu, te svim sudionicima zaželio puno sreće, zdravlja i športski uspjeh u djelovanju. 
 
Predsjednik zajednice gospodin Pribanić zaključio je rad skupštine u 20,45 sati.  
 
 
Zapisnik sastavio:               -    Josip Blašković 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:       -   Bosiljka  Dolušić 
 
 
                                            -   Čedomir  Kosanović  
 
 
 
 
ŠPORTSKA ZAJEDNICA  
GRADA OGULINA 
 
PREDSJEDNIK: 
DARKO PRIBANIĆ 


