
ŠPORTSKA ZAJEDNICA 
GRADA OGULINA 
Ogulin, Bolnička 11. 
OGULIN,  09. lipnja  2008. 
 
 
 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa redovne godišnje skupštine  ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA 
održane u Ogulinu dana 09. lipnja 2008. godine u maloj sportskoj dvorani s 
početkom u 19:00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom: 
 
 
1.) Božidar Pavlaković – Kuglački klub Klek , 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub 
Ogulin,  3.) Ljiljana Šušnjar – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Janko 
Lipošćak – GK Ogulinski Sokol, 5.) Krešimir Tonković – Teniski klub Frankopan, 6.) 
Boris Grgurić – Košarkaški klub Ogulin, 7.) Zdravko Vuković – Kuglački klub 
Obrtnik , 8.) Marijan Turković – Kuglački klub Policajac, 9.) Stjepan Šlat – 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.) Vladimir Paušić - Sportsko-rekreacijska udruga Start, 18.) 
Vedranko Brozović – Športsko društvo Frankopanski strijeličari Ogulin , 19.) 
Tomislav Gašparović - Paintball klub  Ogulin, 20.) Čedomir Kosanović – Taekwondo 
klub Ogulin , 21.)  Marijan Magdić – Teniski klub Ogulin,  22.) Zdravko Salopek – 
Veslački klub Sabljaci , 23.) Željko Tonković – Ženski rukometni klub Ogulin,  24.) 
Marica Stjisavljević – Ženski kuglački klub Ogulin, 25.) Miro Kojčin Rukometna 
škola Ogulin, 26.) Radovan Saks - Zbor učitelja i trenera skijanja, 27.) Danko 
Puškarić - Snowboard klub Ogulin 28.) Damir Poljak - Odbojkaški klub Ogulin, 29.) 
Branko Pavković - Zbor rukometnih sudaca,  30.) Krunoslav Salopek - Nogmetni klub 
Ogulin – veterani. 
 
 
Ostali prisutni: 
 
 
Zvonko Ranogajec – novinar Večernjeg lista i  Mario Pavić - tajnik ZŠUG Ogulina. 
  



Gospodin Darko Pribanić, Predsjednik ŠZG Ogulina, nakon minute sjećanja na one koji 
više nisu sa nama, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći sastav tijela koje će voditi 
Skupštinu: 
 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Darko Pribanić, predsjednik  
-  Boris Grgurić, član 
-  Željko Tonković, 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: 
 
-  Aljoša Puškarić, predsjednik 
-  Ljiljana Šušnjar, član 
-  Mladen Mihaljević, član 
 
Predloženi sastav verifikacijske komisije skupština  prihvaća jednoglasno. 
 
Zapisničar: 
 
-  Marinko Jurašić 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
-  Božidar Pavlaković, 
-  Vedranko Brozović. 
 
Gospodin Marijan Turković predlaže sebe za jednog od članova ovjerovitelja zapisnika.  
 
Većinom od 29 glasova, uz  jedan glas  protiv ( glas Marijana Turkovića koji je  sebe 
predložio za jednog od ovjerovitelja zapisnika kako bi upozorio na važnost ovjerovitelja 
skupštinskih zapisnika čemu se često ne pridaje potrebna važnost  ), skupština je izabrala 
od predsjednika predložene ovjerovitelje zapisnika.  
 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Aljoša Puškarić preuzima od tajnika 
prikupljene vjerodajnice te nakon izvršenog uvida verifikacijske komisije izvješćuje:   
 
Današnjoj skupštini prisustvuje 30 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i 
aktivnim mandatom.  



 
Kako je u ŠZG Ogulina udružena 41 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 -izvršen 
 
  - Izbor verifikacijske komisije - izvršen 
 
  - Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika -izvršen 
 

2.)   Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2007. godini sa planom rada u 2008. godini  
 
3.)   Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2007. godinu 
 
4.)   Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2007. godinu 
 
5.)   Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
 
6.)   Izbor člana Nadzornog odbora ŠZG Ogulina 
 
7.)   Primanje novih članova u ŠZG Ogulina 
 
8.)   Razno 
 
 
Predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje.  
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja.  
  
ZA:                         30 glasova 
PROTIV:                  0 glasova 
SUZDRŽANIH:       0 glasova 
 
Predloženi Dnevni red zasjedanja današnje Skupštine ŠZG Ogulina, dakle, prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
 
 



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 provedena. 
 
Ad .2.)  
 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić podnio je izvješće o radu zajednice u 
2007. godini uz osvrt na postignute športske rezultate. 
U svom izvješću  prvo se osvrnuo na rad Izvršnog odbora ŠZG Ogulina koji je u 
proteklom razdoblju održao 13 službenih sjednica.   Izvršni odbor odradio je sve zadatke 
planirane Planom i programom aktivnosti za 2007. godinu, a posebno se osvrnuo na 
postignute športske rezultate tijekom 2007. godine koji su bili odlični.  
ŠZG Ogulina u okviru svog financijskog plana pomaže velike športske manifestacije, a 
naročitu pozornost posvećuje športu mladih, športskim aktivnostima osoba sa posebnim 
potrebama kao i rekreativnom športu. 
Predsjednik je, potom, upoznao prisutne sa Programom  rada za 2008. godinu. 
Izvješće o radu zajednice u 2007. godini sa programom rada za 2008. godinu nalazi se u 
privitku ovog zapisnika, a podijeljeno je u pismenom dokumentu svim članovima 
zajednice čiji su sastavni dio. 
 
 
Ad 3.)  
 
Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2007. godini sa prijedlogom 
financijskog plana za 2008. godinu skupštini je podnio tajnik zajednice. 
Izvješća su u pisanom obliku podijeljena svim članovima zajednice te su priložena ovom 
zapisniku čiji su sastavni dio. 
 
 
Ad 4.) 
 
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o obavljenom nadzoru poslovanja u 2007. 
godini  skupštini je predočila član  NO ŠZG Ogulina  gospođa Bosiljka Dolušić. 
Izvješće je u pisanom obliku podijeljeno svim članovima zajednice te je priloženo ovom 
zapisniku čiji je sastavni dio. 
 
 
Ad 5.) 
 
Predsjednik zajednice, nakon podnesenih izvješća, otvara raspravu o sva tri skupštini 
prezentirana izvješća.  
 



Gospodin Luketić smatra da su izvješća manjkava i nepotpuna te da ih kao takva ne treba 
usvojiti. Upozorava na nepostojanje Programa javnih potreba koje zajednica nije donijela 
te na lošu suradnju i brigu zajednice sa školskim športom kao i neriješenu zdravstvenu 
zaštitu športaša. Posebno naglašava na nepostojanje dokumenta o mreži športskih 
građevina i na činjenicu da će nova teniska dvorana zajednicu godišnje, na ime 
amortizacije stajati 600.000,00 kuna i to dugi niz od dvadesetak godina. Posebno 
naglašava loš status badmintona u okviru zajednice te na potrebu stručne izobrazbe 
trenerskog kadra. 
 
Predsjednik zajednice gospodin Pribanić odgovara da Program javnih potreba donosi 
grad na prijedlog zajednice, naglašava da problem zdravstvene zaštite postoji na razini 
cijelog grada u kojem nema športske ambulante niti medicine rada, a što se tiče navoda o 
amortizaciji odgovara da oni nisu točni jer su športske građevine u vlasništvu grada koji 
plača amortizaciju.  
 
Gospodin Krešimir Tonković ne podržava financijsko izvješće za koje smatra da je 
netočno i nepotpuno, ističe problem na koji TK Frankopan nailazi u zajednici kad se radi 
o terminima u teniskoj dvorani, smatra da je rad Izvršnog odbora zajednice nezakonit i 
štetan za šport. 
 
Predsjednik mu odgovara da nema potrebe ponovo otvarati raspravu o iznesenim 
prigovorima jer je sve raspravljeno i dokumentirano a da upravo dokumenti govore posve 
drugo od onoga što gospodin Tonković uporno ponavlja u svojim javnim istupima. 
 
Gospodin Marijan Turković osvrnuo se na sva izvješća, smatra da su izvješća kratka i 
neprecizna da nisu transparentna ali su ipak mmalo bolja od onih podnesenih na zadnjoj 
skupštini. U izvješću predsjednika ne spominju se nikakvi datumi kada su se događaji 
zbivali, a u izvješću su prešućene važne činjenice kao npr. nastup kadetkinja KK 
Policajac za reprezentaciju Hrvatske, a isto tako i izbornička funkcija Ružice Neralić, 
trenerice KK Policajac. Smatra da treba mijenjati način izvješćivanja koja nisu aktualna i 
govore o vremenu i događajima koja su  zastarjela. Predlaže da se u buduće podnose 
izvješća za izvještajno razdoblje koja će obuhvaćati događaje od jedne do druge 
skupštine. 
Smatra da postoji sukob interesa u vođenju teniske dvorane i da problem dvorane nije na 
pravi način objašnjen. Postavlja pitanja o tome tko plaća račune, a tko upravlja teniskom 
dvoranom, o najmu prostora kafića u toj dvorani, smatra da je upitan ugovor o najmu 
ugostiteljskog prostora u kuglani. 
Što se tiče financija zanima ga zašto su prihodi teniske dvorane mali i iznose svega 7,5 
tisuća kuna, što su u financijskom izvješću doprinosi, a što članarina, nisu mu jasne neke 
stvari oko transfera prema klubovima, što je sa najavljenim sankcijama prema klubovima 
koji nisu imali svoje predstavnike na skupštini. 
 
Na pitanja gospodina Turkovića odgovore su dali predsjednik i tajnik zajednice. 
 



Gospodin Krešimir Salopek moli da se u financijskom planu za iduću godinu predvide 
sredstva za nabavku velikog semafora jer stanje postojećeg ne zadovoljava zahtjeve 
vođenja rukometnih i košarkaških utakmica. 
  
Predsjednik zajednice gospodin Pribanić odgovorio je na ta kao i na  pitanja Željka 
Tonkovića  te je, nakon još nekoliko komentara, zaključio raspravu. 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina daje potom  
Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2007. godini sa prijedlogom plana rada u 2008. 
godini, 
Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2007. godinu sa Prijedlogom 
financijskog plana ŠZG Ogulina za 2008. godinu i 
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja  ŠZG 
Ogulina u 2007.  godini. 
zajednički na usvajanje skupštini. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja  
  
ZA:                         27 glasova 
PROTIV:                  3 glasova 
SUZDRŽANIH:       0 glasova 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se izvješće  Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2007. godini sa  planom  rada 
u 2008. godini. 
 
Usvaja se Izvješće tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2007. godini  sa 
financijskim planom ŠZG Ogulina za 2008. godinu. 
 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja 
ŠZG Ogulina u 2007.  godini. 
 
 
Ad 6.) 
 
 
Nakon smrti Predsjednika Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Ogulina 
gospodina Tomislava Zrnca, u cilju popune upražnjenog mjesta u Nadzornom odboru 
ŠZG Ogulina, Skupština jednoglasno donosi ODLUKU:  
 
Zvonko Ranogajec izabire se za člana Nadzornog odbora Športske zajednice Grada 
Ogulina. 
 
Mandat izabranom članu traje do isteka mandatnog razdoblja postojećeg saziva 
Skupštine. 



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

- Stolnoteniski klub  Klek  Ogulin. 
 
 

Na taj način zajednica u punopravnom članstvu sada ima  42  ( četrdesetdva ) člana.  
 
 
Ad 8.) 
 
 
Pod točkom Razno gospođa Ljiljana Šušnjar upoznala je članove skupštine sa jubilejom  
Društva za športsku rekreaciju Ogulin. Ove godine se navršava 30 godina kontinuiranog 
rada društva. To će se posebno obilježiti u mjesecu rujnu a zajednica će podržati 
planirane aktivnosti kojim će se obilježiti 30 godina postojanja ove vrijedne udruge. 
 
Predsjednik zajednice gospodin Pribanić zaključio  je rad skupštine u 20,15 sati.  
 
 
 
 
Zapisnik sastavio:               -    Mario Pavić 
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:       -   Božidar Pavlaković 
 
 
                                            -   Vedranko Brozović  
 
 
 
 
 
ŠPORTSKA ZAJEDNICA  
GRADA OGULINA 
 
PREDSJEDNIK: 
 
DARKO PRIBANIĆ 


