
Izvršni odbor HZSN-a 

Datum: 06. studenog 2017. 

Broj: 08/17/vb 

Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 06. studenog 2017. godine u 

Novinarskom domu u Zagrebu. 

Započeto u 17.00 sati 

PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Robert  Šalinović, Ivana Lukačić Krajina,  

Nikola Lipovac, Vinko Knežević, Lovorko Magdić , Robert Vala 

ODSUTNI: Rudolf Starić,  Zlatko Karlo, Ante Župan 

OSTALI  PRISUTNI:  Vesna Brumec  

Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum 

za donošenje pravovaljanih odluka, te predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1.         Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice IO HZSN-a 

2.         Informacija o održanom Kongresu SEESJA-e (Lipovac) 

3.         Informacija o pristiglim prijavama za mladog sportskog novinara na  

            Olimpijske igre mladih u Buenos Airesu 2018. godine (Knežević i Bakić) 

4.         Informacija o osnivačkoj skupštini Sekcije HZSN Rijeka (Ozmec) 

5.         Informacija o provedenim aktivnostima za članstvo 2018/2019.  

            te izvješće o plaćenim članarinama (Bakić, Brumec) 

6.         Informacija o troškovima SEESJA-e i stanje na poslovnom računu (Bakić) 

7.         Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16.  sjednice IO HZSN-a.  

Ad.2. 

Dopredsjednik HZSN-a i predsjednik SEESJA Nikola Lipovac je izvijestio članove IO 
da se od 10.-13. listopada 2017. u Staroj Pazovi održao Kongres SEESJA (Udruga 
sportskih novinara jugoistočne Europe) i da je za vrijeme trajanja kongresa 
tradicionalno organiziran malonogometni turnir sportskih novinara iz  zemalja 

callto:10.-13.10.2017


sudionica kongresa (Srbije, Mađarske, Crne Gore, Rumunjske, Moldavije, 
Makedonije, Bugarske, BiH, Grčke, Turske i Hrvatske). 
 
Tema kongresa bila je "Suvremena medijska slika huliganizma - efikasna brana ili 
diskretni katalizator za fenomen nasilja u sportu", prezentaciju je održao prof. 
dr. Radivoje Petrović s Fakulteta za sport iz Beograda, a gost kongresa bio je i 
ministar sporta Srbije Vanja Udovčić. 
Hrvatska malonogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto. Prvo mjesto 
osvojila je reprezentacija  Moldavije.  
 
Sljedeći kongres i malonogometni turnir SEESJA-e održat će se 2018. godine u 
Makedoniji. 
 

Ad.3 . 

Vinko Knežević je izvijestio članova IO da je proveden natječaj za dvoje hrvatskih 

predstavnika u europskom izboru mladih novinara, sudionika MOO-ove medijske 

obuke tijekom Olimpijskih igara mladih (OIM) u Buenos Airesu 2018. godine. 

Četveročlano povjerenstvo Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Hrvatskog zbora 

sportskih novinara (HZSN) odlučilo je da će Hrvatsku u tom izboru predstavljati  

Simona Margetić i Filip Ožbolt . Povjerenstvo u sastavu:  Radica Jurkin i Vinko 

Knežević (HOO) te Jura Ozmec i Robert Šalinović (HZSN) nije imalo lak  posao jer se 

na natječaj prijavilo 28 kandidata - 19 novinarki i 9 novinara gotovo iz cijele 

Hrvatske.   

S kontinentalnog izbora u sjedištu Europskih olimpijskih odbora u Rimu, kamo su proslijeđene   naše 

kandidature, na Olimpijske igra mladih u Buenos Aires (6. - 18.   listopada 2018.) putovat će četvero 

mladih novinara (2+2), a rok za   objavu izabranih je 15. studenoga 2017. Međunarodni olimpijski 

odbor (MOO), koji će iz sredstava Olimpijske solidarnosti   financijski   pokriti prijevoz, smještaj i 

obuku 30 mladih novinara tijekom OIM-a, objavit će završni popis sudionika   12. prosinca 2017. 

godine. 

Ad. 4. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je 22. rujna 2017. godine 

u Hostelu Karlovac u Selcu, osnovana Sekcija Hrvatskog zbora sportskih (HZSN) 

Rijeka. Zapisnik sa Osnivačke sjednice Sekcije HZSN-a Rijeka je sastavni dio ovog 

zapisnika 

Ad. 5. 

U cilju što bržeg i boljeg prikupljanja članarina za 2018./2019. godinu, glavni tajnik 

HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO da je sukladno točki Ad.5. Zapisnika s 

16. sjednice IO HZSN-a, tijekom listopada i studenog poštom poslan podsjetnik-dopis 

s uplatnicama svim novinarima koji su bili,  ili jesu, članovi HZSN-a od 20o8. godine. 

Obavijest o obnovi članstva bila je u HZSN  Info. 

Vesna Brumec je izvijestila članove IO da je do sada svoje članstvo u HZSN-u 

produljilo 17 članova, a učlanila su se i 4 nova člana. 



 Ad. 6. 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove HZSN-a da su svi troškovi 

vezani za odlazak na kongres  u Staru Pazovu podmireni (iznose oko 11.000 kuna) i 

da je stanje HZSN računa stabilno. Financijsko izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

Ad. 7. 

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

da se zbog poštivanja Zakona o donošenju Financijskog plana za narednu godinu, 18. 

prosinca 2017. godine održi Skupština HZSN-a na kojoj će se predložiti Financijski 

plan HZSN-a za 2018. godinu 

IO HZSN-a je odlučio da će HZSN podržati inicijativu novinara Hrvoja Bučara za 
imenovanjem neke zagrebačke ulice imenom Stjepana Grgca.  
Stjepan Grgac jedini je osvojio četiri naslova prvaka Jugoslavije kao što je i 
jedini šest puta bio prvak Hrvatske. "Memorijal Stjepana Grgca" je cestovna 
biciklistička utrka koja se od 1971. godine održava svake godine u Ivanić Gradu. 
 
Robert Valai je izvijestio članove IO da je  u cilju objavljivanja još većeg broja 
sportskih fotografija u fotogaleriji na web stranici HZSN-a kontaktirao Cropix i Pixell. 
Predložio im je suradnju s HZSN-om na način da se radovi  njihovih fotoreportera 
slobodno mogu objavljivati na stranicama i galerijama HZSN-a kao glasila struke, 
uključivo i kao prigodne ilustracije, potpisani imenom i prezimenom autora i 
agencije, bez prava na komercijalizaciju ili ustupanje trećim stranama.  
Članovi IO su podržali navedenu inicijativu. 
 

Dovršeno u 18.00 sati. 

 
 
 
Zabilježila: 

Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 

Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

         

 

Predsjednik HZSN-a 

 Jura Ozmec 

 


