
Izvršni odbor HZSN-a 

Datum: 15. listopad 2018. 

Broj: 06/18/vb 

 

Z A P I S N I K 

sa 23. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 15. listopada 2018. godine u 

Karlovcu. 

Započeto u 18.00 sati 

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

Vinko Knežević, Ante Župan, Lovorko Magdić 

ODSUTNI:  Robert Valai, Rudolf Starić, Nikola Lipovac, Zlatko Karlo 

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 22. sjednice IO HZSN-a 
2. Odlazak na Kongres SEESJA u Ohrid (Ozmec, Lipovac, Bakić) 
3. Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić) 
4. Informacija o članstvu (Brumec) 
5. AIPS Nagrada za sportsko novinarstvo (Ozmec) 
6. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 22.  sjednice IO HZSN-a.  

Ad. 2. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić podsjetili su 

članove IO da će se sljedeći, Izborni Kongres SEESJA održati u Ohridu (Makedonija) 

od 25. do 28. listopada 2018. godine. Na kongres će ići delegati (J. Ozmec i M. Bakić), 

predsjednik SEESJA-e (N. Lipovac) i malonogometna reprezentacija HZSN-a 

(izbornik N. Lipovac) koja je na zadnja dva turnira osvojila 2. mjesto -  sveukupno 16 

članova HZSN-a. 



Jura Ozmec je naglasio kako HZSN ovaj put nema kandidata za izbor u rukovodeća 

tijela SEESJA te da će na Kongresu biti organiziran Okrugli stol sa za sada, 

nepoznatim temama. 

Marijan Bakić je izvijestio članove IO da sve pripreme za odlazak u Ohrid teku prema 

planu. Osiguran je smještaj u Ohridu te prijevoz sa dva kombija koja će preuzeti 

Nikola Lipovac (ZAK) i Mario Glavan (KŠZ). Jedan će se kombi rentati od ZAK-a, 

drugi je osigurala Karlovačka športska zajednica (KŠZ).  

Ad.3. 

Glavni tajnik HZSN-a je izvijestio članove HZSN-a o stanju na poslovnom računa 

HZSN-a koje je stabilno, a financijsko izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

Ad.4. 

Organizacijska tajnica Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da je od zadnje 

sjednice IO HZSN-a učlanjeno 8 novinara pa je trenutni broj članova HZSN-a 160. 

Ad.5. 

Predsjednik HZSN-a je podsjetio članove IO da je 17. rujna 2018. istekao rok prijava 

za AIPS-ovu Nagradu sportskim novinarima. Naglasio je da su stigle 1273 prijave, a 

među njima osam iz Hrvatske. Proglašenje dobitnika nagrada biti će 21. siječnja 2019. 

godine na 82. AIPS Kongresu u Lausanne (Švicarska).  

Ad.6. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio članovima IO da se sukladno točki 5. 
Zapisnika sa 22. sjednice IO HZSN-a, 29. Izborni Sabor HZSN-a održi 11. veljače 
2019. a Svečana akademija (Sabor) povodom obilježavanja 70. godina HZSN-a 6. 
travnja 2019. godine.  
 
Otvorena je potom rasprava u kojoj je glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić predložio 
da se definiraju dva nova termina održavanja 29. Sabora HZSN-a, odnosno da se 
svečani dio HZSN-ova sabora povodom 70-te obljetnice s dodjelom godišnjih 
novinarskih nagrada održe istovremeno u jednom terminu (datumu), a  Izborni Sabor 
HZSN-a u drugom terminu, svakako iza a nikako ne prije svečanosti obilježavanja 70-
te obljetnice. 
 
Prijedlog je jednoglasno usvojen, a predloženi datum održavanja Svečanog Sabora 
HZSN-a povodom 70-te obljetnice biti će naknadno određeni na prijedlog 
predsjednika Jure Ozmeca. U načelu je dogovoreno da to bude kraj veljače ili početak 
ožujka 2019. godine. 
 
Na kraju ove točke dnevnog reda Ozmec i Bakić su izvijestili članove IO da će se u 
povodu obilježavanja 70. godine HZSN-a štampati knjiga te izraditi grafičko rješenje 
prigodnog loga povodom 70 godina postojanja HZSN-a. 
 



Predsjednik HZSN-a je izvijestio članove IO da je sukladno točki 7. Zapisnika sa 22. 
sjednice IO HZSN-a, Državnu nagradu za sport „Franjo Bučar“ za životno djelo u 
2018. godini dobila je Milka Babović, a istu godišnju nagradu Neven Bertičević. 
 
Vinko Knežević je pak izvijestio članove IO da će Odjel za informiranje, izdavaštvo i 

web HOO-a u suradnji s HZSN-om održati  Komunikacijsku radionicu za participante 

servisa Sportska Hrvatska u studenom, a ne u listopadu, kako je bilo najavljeno 

 

Dovršeno u 19.00 sati. 

 

 

Zabilježila: 

Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 

Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

         

Predsjednik HZSN-a 

 Jura Ozmec 

 

 


