
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 19.  travnja  2010. 
 
 
 

Z a p i s n i k 
sa 4. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 19. travnja 2010. god. s početkom u 19'30 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić, dr. Marijan Magdić, Milan Brozinić Paga, 
                              Tihomir Belina,  Željko Tonković, Tone Radočaj, Ivan Petrušić. 
        
Odsutni članovi:  - 
 
Ostali prisutni  :  Boris Grgurić, Bosiljka Dolušić, Mario Pavić. 
 
 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
 
Dnevni red: 
 

1.) Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Izvršnog odbora 
2.) Priprema redovne godišnje skupštine Športske zajednice grada Ogulina 
3.) Razno   -     molbe klubova 

          -     zahtjev gradu za donošenje odluke o regulaciji prometa u    
          športskom parku 

 
 
 
IZVOD ODLUKA S 4. SJEDNICE IO ŠZG OGULINA 
 
 
 
Ad 1.) 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Izvršnog odbora  održane dana 24. ožujka 2010. 
godine.  
 
 
 



Ad 2.) 
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Redovna godišnja skupština Športske zajednice Grada Ogulina održat će se u 
ponedjeljak  03. svibnja 2010. godine s početkom u 20,00 sati u prostoru male gradske 
športske dvorane Ogulin, Bolnička 11. 
 
Za skupštinu se 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 2009. godini  
3.)   Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2009. godini 
4.)   Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2009. godinu 
5.)   Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
6.)   Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu 
7.)   Razno 
 
 
Ad 3.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
1.) Molba Kuglačkog kluba Klek kojom traži garancije da će zajednica pratiti rad i 
natjecanje druge – mlade momčadi Kleka u natjecanju 2. županijske lige rješavat će se 
u mjesecu rujnu kad će cjelokupna raspodjela biti predmet redovne revizije i 
usklađivanja. 
 
2.) Zajednica će financirati nabavku pehara i priznanja najboljim pojedincima i 
ekipama na prvosvibanjskom nogometnom turniru najmlađih nogometnih ekipa iz 
županije kojeg organizira NK Ogulin i NŠ Ogulin –u osnivanju-.  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Nalaže se tajniku da uputi dopis gradu Ogulinu kojim će zatražiti da se u športskom 
centru između škole i teniskih terena te malonogometnog travnatog igrališta promjeni 
regulacija prometa kako bi se na toj pješačkoj ali za sada i samovoljnoj prometnoj 
komunikaciji zabranio promet osobnih i drugih motornih vozila.  
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
Darko Pribanić v.r. 


