
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 15. rujna 2014. 
Broj: 05/14/vb 
 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 25. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 15. rujna 2014. godine, u Karlovcu, 
u prostorijama VK Korana na Dubovcu 
 

Započeto u 18.00 sati 
 
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Nikola Lipovac  
  Robert Šalinović, Ante Župan 
ODSUTNI: Anton Filić , Robert Valai, Iva Perdec Augustić, Zlatko Karlo, Ana-Marija 
                        Vuković 
                         
 OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum 
za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 

1.       Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice IO HZSN-a  
2.   Aktivnosti tijekom ljeta, koordinirane e-porukama članova (Odbor Nagrade D. 

Petrović, Statut HND, Makarska...itd) 
3.   Informacija o inicijativi osnivanja Europske jugoistočne udruge sportskih 

novinara i nogometni turnir na Ohridu - PRILOG (izvjestitelji Ozmec i Lipovac) 
4.   Akreditacije za  Olimpijske igre Rio 2016. - PRILOG 
5.   Stanje na poslovnom računu HZSN-a  
6.   Informacija o članstvu i prijedlog daljnjeg prikupljanja članarine (izvjestitelji 

Brumec i Bakić) 
7.   Razno  

-         informacija o pristiglim prijedlozima za nagrade i priznanja HZSN-a za 2014.  
-         izvješće o statusu prostorijama HZSN-a u Splitu 
-         informacija o razvoju web stranice 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 24.  sjednice IO HZSN-a. 
 
Ad.2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO o aktivnostima tijekom ljeta: 
 



- novi član Odbora za dodjelu Nagrade Dražen Petrović je Nikola Lipovac, 
zamijenio je Romanu Caput Jogunicu 

- na Skupštini HND-a načelno je prihvaćen prijedlog HZSN-a HND-u o izmjeni 
Statuta HND-a, Čl. 20. , u kojem stoji da „predsjednik zbora može biti biran u 
samo 2 mandata“ i predloženo je da Središnji odbor poslovnikom uredi da, 
ukoliko predsjednik zbora bude biran više od 2 mandata, član Središnjeg 
odbora HND-a mora biti netko drugi, a ne izabrani predsjednik 

- HZSN je uz bugarsku, crnogorsku, poljsku i makedonsku udrugu sportskih 
novinara participirao u europske fondove i do kraja godine očekuje se dogovor 
5 udruga o raspodijeli dobivenih sredstava i akcijama koje će se u sljedećoj 
godini poduzeti  

- Robert Šalinović je tijekom godišnjeg odmora u Makarskoj prikupio  detaljne 
informacije o pristiglom Prijedlogu o organiziranju Europskog prvenstva 
novinara 2015. godine u Makarskoj, u 6 sportova. Rekao je da  zbog stajališta 
organizatora da novinari sami trebaju snositi troškove smještaja i prijevoza, to 
prvenstvo vjerojatno neće moći biti organizirano. 

 
Ad.3. 
 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da će u Ohrid  od 22. do 
26. rujna 2014 na osnivanje Europske jugoistočne udruge sportskih novinara u 
ime HZSN-a putovati glavni tajnik Marijan Bakić, član IO HZSN-a Nikola 
Lipovac i on. Ponovio je da je HZSN jedan od inicijatora osnivanja udruge koja 
bi okupljala sportske novinare iz BiH, Crne Gore, Srbije, Turske Grčke, 
Bugarske, Rumunjske, Makedonije i Mađarske, te da bi Europska jugoistočna 
udruga sportskih novinara trebala u konačnici imati 13 članica, a zemlje 
članice ne bi trebale biti samo zemlje Balkana. Naglasio je da bi među 
ciljevima nove udruge, osim ciljeva navedenih u statutu AIPS-a, bila i borba 
protiv dopinga i nasilja u sportu…  

- Nikola Lipovac je izvijestio prisutne da će u Ohridu jednako kao i u Busteniju 
2013. godine, hrvatski sportski novinari sudjelovati na malonogometnom 
turniru. Prijavljeno je 8 momčadi, a u našoj momčadi je većina igraća koja je 
na prošlom turniru osvojila odlično treće mjesto. Sve pripreme za navedeni 
turnir teku prema planu. 

 
Ad.4. 
 
Predsjednik HZSN-a je podsjetio članove IO da su s pozivom za ovu sjednicu 
dobili na uvid tablicu o odluci HOO o kvotama novinara za Olimpijske igre u Riu 
2016. godine koju nam je poslala Manuela Sentđerđi Ćorković  iz HOO-a  

Your E allocation for the Rio 2016 Olympic Games is: 

 

 E  13 Journalist 

 EP 5 Photographer 

    

  18 TOTAL E Accreditations 

 



Napomenuo je da se u kategoriju “E” akreditacija ubrajaju i  news portali , te 
podsjetio članove IO HZSN-a da HOO konačnu odluku o raspodijeli akreditacija. 
donosi u dogovoru s Hrvatskim zborom sportskih novinara.  
Dobivena tablica o dozvoljenim kvotama je sastavni dio ovog zapisnika. 
 

     Ad. 5. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a o stanju na 
žiro računu HZSN-a koji trenutno iznosi cca 63.850,00 kn  

 
Ad 6. 
 
Glavni tajnik je ponovno naglasio važnost rada na daljnjem učlanjenju sportskih 
novinara u HZSN te predložio, a članovi jednoglasno prihvatili, da u tom cilju 
predsjednik i glavni tajnik obiđu najbrojnije sportske redakcije u Hrvatskoj. Za 
početak će obići SN, Večernji list, Jutarnji list i HRTV. 
 
Ad 7. 
 
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da novi član Komisije za dodjelu 

nagrada HZSN-a bude Lovorko Magdić umjesto dosadašnjeg člana g. Darka 
Draženovića.  

 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 
 

- konstatirano je da još nema prijedloga za nagrade i priznanja za 2014. godinu 

- Marijan Bakić je izvijestio članove IO da je stigao račun  za zakupninu prostora 
koji se nalazi u sklopu ŠC Gripe u Splitu, za mjesec rujan 2014. godine, koji 
HZSN neće platiti obzirom da je Ugovor o zakupu navedenog prostora istekao 
30. lipnja 2014. godine. Dopis u vezi primopredaje navedenog prostora je 
sastavni dio ovog zapisnika. 

- Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je upravo završen novi izgled web 
stranice HZSN-a i zamolio sve članove IO da pogledaju stranicu i da se do 
kraja tjedna  očituju u vezi toga. Tajnici HZSN-a Marijan Bakić i Vesna Brumec 
su izrazili nezadovoljstvo zbog velikih teškoća u komuniciranju prilikom 
učlanjivanja novih članova obzirom da ispunjene pristupnice ne stižu na e-
mail adrese HZSN-a. Odlučeno da se do kraja mjeseca testira sustav 
komunikacije s članstvom i utvrdi odgovornost zbog nefunkcioniranja sustava. 

 

Dovršeno u 19.00 sati 
 

 
Zabilježila: 
 
Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 
Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 
 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 



        Jura Ozmec 
 

 


