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Z a p i s n i k 
sa 13. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 03. prosinca  2007. god. s po�etkom u 17'oo sati. 
u prostorijama Športske zajednice Grada Ogulina 

 
 

 
Prisutni �lanovi:   Darko Pribani�, Janko Lipoš�ak, Željko Stipeti�,  
                               Josip Koli�, Marijan Magdi�, Tone Rado�aj, Vlado Koli�  
 
Odsutni �lanovi:   nema 
  
Ostali prisutni  :   Mario Pavi�,      
 
      Dnevni red: 
  

1.) Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.) Malonogometni turnir zima 2007/2008. 
3.) Pripreme za izbor najboljih u športu Grada Ogulina 
4.) Izrada športskog kalendara 2008.  
5.)  Razno 
 

 
Ad1.) 
 
Usvajaju se zapisnici sa 11. i 12. sjednice  IO ŠZG Ogulina održanih dana 07. studenog 
2007. i 20. studenog 2007. godine (sa prihva�enom primjedbom gospodina Stipeti�a 
koja se odnosi na to�ku 2. Zapisnika sa 11 sjednice ŠZG Ogulina).                    
 
Ad 2.) 
 
 
Zadužuje se predsjednik i tajnik zajednice da provedu sve potrebite radnje na 
organizaciji 24. dvoranskog malonogometnog prvenstva Ogulina koje �e se održati 
tijekom mjeseca prosinca 2007. i mjeseca sije�nja 2008. godine.   
 
 
 
 



Ad 3. ) 
 
 

Odluku 
o izmjeni i dopuni 

Pravilnika o godišnjem Izboru najboljih u športu Grada Ogulina 
i dodjeli nagrade za životno djelo: 

    
 

�lanak 1. 
 

�lanak 2.  Pravilnika o godišnjem Izboru najboljih u športu Grada Ogulina i dodjeli nagrade 
za životno djelo mijenja se i glasi: 
 

 
 

Izbor najboljih u športu Grada Ogulina vrši se u devet ( 9 ) kategorija: 
 
1. sportaš  
2. sportašica 
3. muška udruga  
4. ženska udruga 
5. najbolji mladi sportaš 
6. najbolja mlada  sportašica 
7. trener 
8. sportski djelatnik 
9. nagrada za životno djelo u sportu 
 

�lanak 2. 
 

�lanak 14.  Pravilnika o godišnjem Izboru najboljih u športu Grada Ogulina i dodjeli nagrade 
za životno djelo mijenja se i glasi: 
 

      
Sve�anost proglašenja najboljih u sportu Grada Ogulina obavlja se druge ili tre�e 

nedjelje u sije�nju idu�e godine. Proglašenje najboljih u sportu Grada Ogulina je sve�ani �in 
koji se obavlja u nazo�nosti istaknutih sportaša i uglednih gra�ana Grada Ogulina. 

 
 

   �lanak 3. 
 

Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjem Izboru najboljih u športu Grada Ogulina i dodjeli 
nagrade za životno djelo stupaju na snagu danom donošenja.  
 

 
IO ŠZG Ogulina 
 
 
Zadužuje se tajnik zajednice da unese izmjene u pravilnik odnosno da u�ini pro�iš�eni 
tekst  Pravilnika o godišnjem Izboru najboljih u športu Grada Ogulina i dodjeli nagrade za 
životno djelo. 
 



Ad 4.)  
 
 
Zadužuje se predsjednik i tajnik da ugovore posao s OG – Grafikom d.o.o. te da 
poduzmu sve radnje potrebite da bi se kalendar dovršio i podijelio športašima do nove 
godine.   
 
 
Ad 5.)  
 

- odobrava se udruzi Oda Prijateljstva pomo� od 1.000,00 kuna  iz sredstava koja 
�e se dobiti prodajom ulaznica na malonogometnom turniru. 

   
 
                      
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
Darko Pribani� 


