
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 02. travnja 2012. 
Broj: 03/12/vb 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 10. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 02. travnja 2012. godine u Karlovcu, 
u Školskoj sportskoj dvorani. 
 

Započeto u 17.10 sati 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Marin Šarec, Iva 

Perdec Augustić, Nikola Lipovac, Ante Župan 
  
ODSUTNI: Anton Filić, Robert Šalinović, Robert Valai, Zlatko Karlo 
 
OSTALI  
PRISUTNI:  Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i posebno pozdravio i zaželio 
dobrodošlicu Anti Županu novoizabranom članu Izvršnog odbora HZSN-a. Nakon 
toga Jura Ozmec je  konstatirao da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka 
i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 
 1.  Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice IO HZSN-a i sa 21. Sabora HZSN-a 
 2.  Aktivnosti između dviju sjednica 
 3.  Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 9.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Na početku ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio 
članove IO HZSN-a na 21. Sabor HZSN-a, održanog  27. veljače 2012. i zahvalio svima 
koji su sudjelovali u njegovoj organizaciji. Posebno je istaknuo trud i  angažiranost 
glavnog tajnika HZSN-a Marijana Bakića čijom zaslugom je HZSN- stekao nekoliko 
novih prijatelja i sponzora s kojima su na Saboru potpisani Ugovori o suradnji. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove  IO HZSN-a da je postignut  
dogovor o sklapanju ugovora i između Jadrolinije iz Rijeke i HZSN-a po kojem  
Jadrolinija odobrava  popust od 30% članovima HZSN-a za prijevoz osoba i vozila na 
svim trajektnim i brodskim linijama u lokalnom, dužobalnom i međunarodnom 
prometu. Ugovor između Jadrolinije, Rijeka i HZSN-a biti će potpisan iza 15. travnja 
2012. godine 



Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a na dug koji HZSN 
ima prema HND-u u iznosu od 6. 858,00 kn, a  riječ je o računima koji su plaćeni s 
podračuna HZSN-a pri HND-u, nakon što je HZSN počeo poslovati preko vlastitog 
računa. Prema odluci IO HZSN-a nastali dug prema HND-u treba podmiriti u najviše 
6 rata tijekom 2012. godine, počevši s otplatom najranije u ožujku, tako  da zadnja 
rata bude isplaćen najkasnije u prosincu.  Kako se na 21. Saboru HZSN-a pokazalo da 
HND ima zastarjele i nekvalitetne mikrofone, a HZSN  dobivena sredstva od HOO 
može koristiti i za potrebe „nabavljanja tehničke robe“ Jura Ozmec je predložio, a 
članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da se postojeći dug prema HND-u prebije 
na način da  HZSN HND-u kupi nove mikrofone. 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je za izradu 
HZSN iskaznica od 01. ožujka 2012. godine angažirana tiskara PrinC d.o.o. iz Zagreba 
(dosadašnji izrađivač je od prošle godine 200-tinjak dana u godini izvan Zagreba i 
više nije u mogućnosti izrađivati iskaznice prema našim zahtjevima) 

Ad.3. 

Obzirom da je novi član IO HZSN-a Ante Župan izvijestio članove IO HZSN-a da 
dobro pozna neke kolege iz Zadra, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio a 
članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili, da se Ante Župan imenuje 
Koordinatorom za sekcije-članove HZSN-a na Zadarskom području. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je iz Našičkog 
nogometnog kluba stigla pritužba na našeg člana i dobitnika HZSN-nagrade 
Slobodana Kadića. Pritužba je proslijeđena Vijeću časti, a odluku Vijeća časti ćemo 
znati na sljedećoj sjednici. 

Dovršeno u 18.oo sati 

Zabilježila, 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

Glavni tajnik HZSN-a 
        Marijan Bakić 
 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 
 

 

 


