
 

 

 

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI 

 JAVNIH PRIZNANJA GRADA OGULINA ZA 2018. GODINU 

 

 

       Odbor za proslavu Dana Grada u skladu s Odlukom o dodijeli javnih 

priznanja Grada Ogulina  raspisao je i objavio javni poziv za dostavu prijedloga 

za dodjelu javnih priznanja  Grada Ogulina. 

       Javni poziv objavljen je 3. srpnja  2018. godine na oglasnoj ploči Grada 

Ogulina, web stranici Grada Ogulina i Radio Ogulinu. Rok za dostavu 

prijedloga je 30 dana od objave javnog poziva. U javnom pozivu je navedeno da 

pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Priznanja za životno djelo i Priznanja za 

stvaralački rad imaju građani grada Ogulina, pravne osobe grada Ogulina, 

gradonačelnik i Gradsko vijeće. 

       Na objavljeni javni poziv podnesena su, u skladu s Odlukom o dodjeli 

javnih priznanja Grada Ogulina, dva prijedloga za dodjelu Priznanja za životno 

djelo. 

 

 

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG PRIZNANJA ZA ŽIVOTNO 

DJELO 

1. Dom zdravlja 

Ogulin 

Dr. med.spec. pedijatrije Zorka Erdelez  Žgela 

za izuzetan doprinos unapređenju i promicanju 

zdravlja, osobito djece  

2. Udruga za 

demokraciju i 

civilne aktivnosti 

Ogulin 

 

Obitelj Murati za 65 godina rada i doprinos 

razvoju obrtništva u Gradu Ogulinu 

 

     Na isti javni poziv podnesena su, u skladu s Odlukom o dodjeli javnih 

priznanja Grada Ogulina,  četiri  prijedloga za dodjelu Priznanja za stvaralački 

rad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG PRIZNANJA ZA 

STVARALAČKI RAD 

1. Športska zajednica 

Grada Ogulina 

Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin za 40 

godina rada na očuvanju zdravlja tijela i duha 

naših sugrađana 

2.  Gradska knjižnica i 

čitaonica Ogulin 

 

Prva osnovna škola 

Ogulin 

 

Osnovna škola Ivane 

Brlić Mažuranić 

Ogulin 

 

Ogranak Matica 

hrvatska  u Ogulinu 

 

 

 

 

Ljiljana Ivković za izuzetan rad na promociji 

Grada Ogulina te lika i djela Ivane Brlić 

Mažuranić 

3.  Udruga branitelja i 

invalida 

Domovinskog rata 

Hrvatskih željeznica  

Podružnica Ogulin 

Kuglački klub Željezničar – branitelj Ogulin 

povodom 70 godina promicanja kuglanja i 

sporta Grada Ogulina 

4. Udruga za 

demokraciju i civilne 

aktivnosti  Ogulin 

Mažoretkinje  DND Ogulin povodom 25 

godina  djelovanja na promicanju mažoret 

plesa   

 

 

        Na sjednici Odbora za proslavu Dana Grada održanoj 23. kolovoza 2018. 

godine razmatrani su pristigli prijedlozi  (u privitku obrazloženja) i utvrđeno je 

da se  u skladu s  Odlukom o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina  dodjeli 

jedno priznanja za životno djelo  i pet priznanja za stvaralački rad, kako slijedi: 

 

- za životno djelo 

 

 

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG PRIZNANJA ZA ŽIVOTNO 

DJELO 

1. Dom zdravlja 

Ogulin 

Dr. med.spec. pedijatrije Zorki Erdelez  Žgela 

za izuzetan doprinos unapređenju i promicanju 

zdravlja, osobito djece  

 

 



 

 

- za stvaralački rad 

 

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG PRIZNANJA ZA 

STVARALAČKI  RAD 

1. Športska zajednica 

Grada Ogulina 

Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin za 40 

godina rada na očuvanju zdravlja tijela i duha 

naših sugrađana 

2.  Gradska knjižnica i 

čitaonica Ogulin 

 

Prva osnovna škola 

Ogulin 

 

Osnovna škola Ivane 

Brlić Mažuranić 

Ogulin 

 

Ogranak Matica 

hrvatska  u Ogulinu 

 

 

 

 

Ljiljana Ivković za izuzetan rad na promociji 

Grada Ogulina te lika i djela Ivane Brlić 

Mažuranić 

3.  Udruga branitelja i 

invalida 

Domovinskog rata 

Hrvatskih željeznica  

Podružnica Ogulin 

 

Kuglački klub Željezničar – branitelj Ogulin 

povodom 70 godina promicanja kuglanja i 

sporta Grada Ogulina 

4. Udruga za 

demokraciju i civilne 

aktivnosti  Ogulin 

Mažoretkinje  DND Ogulin povodom 25 

godina  djelovanja na promicanju mažoret 

plesa   

5. Udruga za 

demokraciju i civilne 

aktivnosti Ogulin 

 

Obitelj Murati za 65 godina rada i doprinos 

razvoju obrtništva u Gradu Ogulinu 

 

 

       Odbor za proslavu Dana Grada predlaže Gradskom vijeću da prihvati 

navedeni prijedlog Odluke. 

 

 

               Predsjednik Odbora  

                                                                   za proslavu Dana Grada 

 

       

            Dalibor Domitrović, ing. 


