
Izvršni odbor HZSN-a 

Datum: 01. srpnja 2019. 

Broj: 06/19/vb 

 

Z A P I S N I K 

s 3. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 01. srpnja 2019. godine u Press 

Clubu, Perkovčeva 2.  

Započeto u 17.15 sati 

PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Vinko Knežević, Lovorko Magdić, Ivana 

Lukačić Krajina,  Ante Župan (putem telefona) 

ODSUTNI:  Zlatko Karlo,  Nikola Lipovac,  Anton Filić,  Robert Šalinović,  Robert 

Valai 

 

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 2. sjednice IO HZSN-a 

2.         Izvješće o održanim aktivnostima tijekom travnja, svibnja i lipnja 2019. 

            (Ozmec, Bakić) 

3.         Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić) 

4.         Obilježavanje Svjetskoga dana sportskih novinara 

5.         Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 2.  sjednice IO HZSN-a 

 



Ad.2. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO o sljedećem: 

- 16. travnja 2019. je u Karlovcu u organizaciji Sekcije HZSN Karlovac, a pod 
pokroviteljstvom karlovačkog gradonačelnika Damira Mandića predstavljena 
monografija „70 godina, a još se bavi sportom". Podsjetio je da je monografija 
objavljena povodom obilježavanja 70-te obljetnice Hrvatskog zbora sportskih 
novinara (HZSN), a predstavili su je autor knjige glavni tajnik HZSN-a Marijan 
Bakić, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i član IZvršnog odbora Vinko 
Knežević.  

 
- 14. lipnja 2019., održano je zadarsko predstavljanje monografije „70 godina, a 

još se bavi sportom". Promociju knjige organizirala je zadarska sekcija 
Hrvatskog zbora sportskih novinara, a govorili su autor knjige glavni tajnik 
HZSN-a Marijan Bakić, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec te predsjednik 
zadarske sekcije HZSN-a Željko Kapelari 
 

- Plan je i velika želja da se monografija „70 godina, a još se bavi sportom“ do 
kraja godine predstavi i u Splitu, Rijeci i Osijeku. 
 

- 27. lipnja 2019. prigodom Dana državnosti, Predsjednica Republike Hrvatske, 

gospođa Kolinda Grabar Kitarović  je u Uredu predsjednice RH na Pantovčaku, 

dodijelila Povelju Republike Hrvatske Hrvatskom zboru sportskih novinara 

(HZSN), za zasluge u promicanju sporta.  Povelju Republike Hrvatske primio 

je predsjednik HZSN-a, g. Jura Ozmec, a uz njega na dodjeli su sudjelovali i 

glavni tajnik g. Marijan Bakić i članica Izvršnog odbora HZSN gđa Ivana 

Lukačić Krajina  

-  Grad Zagreb bi uskoro trebao Tomislavu Židaku odati priznanje i dati njegovo 

ime prilaznoj cesti prema gradskom stadionu u Maksimiru 

Ad. 3. 

Glavni  tajnik  HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO-a HZSN-a  o stanju  na  

poslovnom računu HZSN-a koje je stabilno, a financijsko izvješće dio je ovog 

zapisnika. 

Podnio je i moguće prihode i troškovnik (rashode) do konca ove godine a što je, 

također, prilog ovoga zapisnika.  

Ad.4. 

Povodom obilježavanja 2. srpnja, Svjetskog dana sportskih novinara, predsjednik 

HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da će HZSN i ove godine s prijateljima iz 

AK Žumberak i iz Atlantic Grupe, a uz medijsku pomoć velikog broja portala, radija i 

televizija te tiskanih medija, organizirati humanitarnu utrku „Kišni čovjek“ . Sve što 

se zaradi od prijava za utrku donirat će se, zajednički, Centru za autizam u Zagrebu. 



„Prvo da se za njih malo više čuje, da zajednica shvati njihove probleme, a usput da 

financijski pomognemo koliko možemo“, naglasio je predsjednik Ozmec. 

 

Na kraju ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a 

članovi IO jednoglasno prihvatili da HZSN Centru za autizam u Zagrebu donira 

iznos od 1.000,00 kuna. 

Ad.5. 

Dopredsjednik HZSN-a g. Vinko Knežević ukratko je izvijestio članove o medijskom 

izvještavanju s Europskih igara u Minsku.  

Sljedeća sjednica IO HZSN biti će održana nakon ljeta, a u slučaju hitnosti članovi IO 

biti će izvješteni putem e-mailova.  

 

Dovršeno u 18.15 sati. 

 

Zabilježila: Vesna Brumec     Glavni tajnik HZSN-a 

Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

         

Predsjednik HZSN-a 

 Jura Ozmec 

 

 

 

 


