
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 01. srpnja 2011. 
Broj: 06/11/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
sa 3. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 01. srpnja  2011. godine u prostorijama 
Teniskog klubu Karlovac (Vrbanićav perivoj – Karlovac) 
 

Započeto u 18.00 sati 
 

 
PRISUTNI:   Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić, Marin Šarec, Nikola Lipovac,  

Zlatko Karlo, Robert Šalinović 
  
ODSUTNI: Željko Kesovija, Robert Valai, Anton Filić, Iva Perdec Augustić 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i odmah na početku zahvalio 
predsjedniku Teniskog kluba Karlovac  g. Goranu Mraku na pozivu i ustupanju prostorija TK 
Karlovac za održavanje sjednica IO HZSN-a. Nakon toga je predsjednik konstatirao da postoji 
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći: 
 
DNEVNI RED: 
 
 

1.         Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice IO HZSN-a  
2.        Izvješće o računu HZSN-a (izvjestitelj M. Bakić) 
3.        Izvješće o zaduženjima s posljednje sjednice IO HZSN-a (izvjestitelji: M. Bakić i  
            koordinatori)  
4.        Blanka Vlašić Sportswomen oft he year (izvjestitelj M. Šarec) 
5.        Različito 
                        a) 2. srpnja - Svjetski dan sportskih novinara (izvjestitelj J. Ozmec) 
 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen 
 

Ad. 1. 
 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 2.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Glavni tajnik HZSN-a je izvijestio članove IO HZSN-a da je u HOO-u  dobio sve  pravovaljane 
upute vezane za novi način pravdanja računa za odobrena sredstva HOO –a, a koje vrijede od 
01. siječnja 2011. godine. U skladu s navedenim Marijan Bakić je rekao da HZSN može 
koristiti svoja  sredstva odobrena od HOO-a (za 2011. godinu ta sredstva su u iznosu od 
43.000 kn) 
 
 
 



Ad.3. 
 

- Glavni tajnik HZSN-a je izvijestio članove IO HZSN-a da je i ove godine uspješno 
organizirana Skupština karlovačke Sekcije HZSN-a. Skupštini su prisustvovali  i 
predsjednik  HZSN-a Jura Ozmec i član IO HZSN-a Marin Šarec  
U vezi donošenja odluka o sklapanju Ugovora o povlasticama članovima HZSN-a, 
Marijan Bakić je rekao da će oni biti pripremljeni za jesen. 

 
- Koordinator za sekcije-članove na području varaždinske, čakovečke i koprivničke 

regije, Nikola Lipovac je izvijestio članove IO HZSN-a da je u daljnjim kontaktima s  
Ivanom Strahijom iz Čakovca i Vladom Premužem iz Varaždina dobio informaciju o 
pristupanju 8 kolega u HZSN, te da sadašnje, a pogotovo buduće članove HZSN-a 
posebno zanimaju povlastice koje se stječu učlanjenjem u HZSN (u provom redu se to 
odnosi na prijevoz, jednako kao što tu povlasticu imaju članovi HND-a) 

 
- Koordinator za sekcije-članove na području slavonske regije (Osijek) – Zlatko Karlo je 

izvijestio članove IO HZSN-a da su kolege iz Osijeka (redakcija Glas Slavonije) 
iznimno sretni pokretanjem inicijative iz Zagreba za uspostavom puno bolje 
komunikacije između novinara iz te regije i IO HZSN-a.  I on je naglasio je da je već iz 
prvih kontakata jasno da kolege posebno zanimaju povlastice koje novinari dobivaju 
učlanjenjem u  HZSN 

 
- Koordinator za sekcije-članove na području splitsko-dalmatinske regije (Split) – 

Robert Šalinović  je uz zaduženje o održavanju kontakata s kolegom iz Splita 
Tomislavom Gabelićem, prihvatio obavezu  da pokrene i uređuje HZSN newsletter 
Marijan Bakić je izvijestio članove da je razgovarao s T. Gabelićem koji je objasnio 
nemogućnost okupljanja novinara u sekciju prije ljeta te je potvrdio da će to učiniti na 
jesen. R. Šalinović je preuzeo obvezu nastaviti kontakte s kolegom Gabelićem oko 
osnivanja sekcija sportskih novinara u Splitu, za Dalmaciju 

 
 

Na kraju ove točke dnevnog reda Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izrazio zadovoljstvo  
uspostavljenim kontaktima s kolegama iz navedenih centara i zatražio da se ti kontakti i dalje 
nastave. Naglasio je da su ti kontakti posebno važni zbog obnove članstva koja nas očekuje 
krajem godine, zbog pokretanja newslettera, te zbog iniciranja akcija, kao i traženja 
povlastica, iz centara (lokalno ili za cijelu Hrvatsku)  
 
Ad.4. 
 
Marin Šarec je podsjetio članove IO HZSN-a da je Europska udruga sportskih novinara 
(UEPS) proglasila Blanku Vlašić najboljom sportašicom Europe za 2010. godinu. Povodom 
toga HZSN je predložio, organizirao i realizirao da vrijeme uručivanje priznanja Blanki Vlašić   
bude skakački miting Slobodne Dalmacije, održan 24. lipnja 2011. na Splitskoj rivi. Detaljno 
izviješće o dodjeli UEPS-ovog priznanja Blanki Vlašić u Splitu Marin Šarec je predao u 
pisanom obliku pa je izviješće sastavni dio zapisnika. 
 
Ad.5. 
 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a na sutrašnji dan, 
02. srpnja, Svjetski dan sportskih novinara, pa ih je uz čestitku zamolio da u svojim 
medijima „podsjete“ na taj dan 
 

- U vezi održavanja 17. Fair Play Kongresa u rujnu ove godine, u Poreču, a čiji je HZSN 
suorganizator, Marin Šarec  je izvijestio prisutne da su on i Ivana Lukačić, kao članovi 
Hrvatskog fair-play odbora, odlučili napisati članak za brošuru navedenog kongresa.  



Sažetak članka pod naslovom „Fair-play u hrvatskim medijima“  je napisan i poslan, 
pa ako ga usvoje, biti će i objavljen u brošuri kongresa 

 
- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a o svom službenom 

putu u London gdje je pregledao prostor u kojem će biti smješten press centar za 
vrijeme održavanja OI London 2012.  Izrazio je  zadovoljstvo odabranom lokacijom, 
ali i veliku zabrinutost zbog premalog prostora koji je predviđen za rad svih novinara 
koji  će u  Londonu pratiti igre… 

 
- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno 

prihvatili da predstavnici HZSN-a  u Odboru za Nagradu Dražen Petrović  i u sljedeće 
4  godine budu Iva Perdec Augustić, Romana Caput-Jogunica  i Vinko Knežević 

 
 

Dovršeno u 19. oo sati 
 
 
Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 
 
 

 
 

 
 


