
Izvršni odbor HZSN-a 

Datum: 10. travnja 2017. 

Broj: 04/17/vb 

 

Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 10. travnja 2017. godine, u 

Novinarskom domu u Zagrebu.  

Započeto u 17.00 sati 

PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Robert  Šalinović, Robert Valai , Ivana 

Lukačić Krajina, Nikola Lipovac 

ODSUTNI: Rudolf Starić, Ante Župan, Zlatko Karlo, Vinko  Knežević, Lovorko 

Magdić, 

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 13. sjednice IO HZSN-a 
2.  Informacija o izvršenju zadataka između dviju sjednica (Ozmec, Bakić) 

3.  Informacija o održanom kongresu AIPS Europa u Budimpešti (Lipovac) 

4.  Informacija o predstojećem Kongresu AIPS, Seul,  9.-13.5.2017. (Ozmec) 
5.  Plan predstojećih aktivnosti (Ozmec, Bakić) 

6.  Stanje na poslovnom računu (Bakić) 

7.  Razno 
  

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 13.  sjednice IO HZSN-a.  

Ad. 2. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je sukladno točki 

8 zapisnika sa 13. sjednice IO HZSN-a, obavio razgovor s Vedranom Pavičićem koji je 

pristao biti povjerenik za Sekciju HZSN Split. Ozmec je izrazio veliku želju da se u 

skoro vrijeme u Splitu oformi novi IO Sekcije. 

callto:(9.-13.5.2017


Predsjednik HZSN Sekcije Međimurja Tomica Jakopec, je poslao zapisnik sa 1. 

sjednice IO Sekcije Međimurja. Poslani zapisnik je dan na uvid svim članovima IO 

HZSN-a i sastavni je dio ovog zapisnika. Glavni tajnik Marijan Bakić rekao je da se s 

Jakopecom dogovorio za susret Sekcije Međimurje s predsjednikom i glavnim  

tajnikom, a po potrebi i s ostalim članovima Izvršnog odbora HZSN, u Zagrebu 

najkasnije do kraja lipnja. 

Članovi IO HZSN-a imaju primjedbu na odluku u zapisniku u kojoj je navedeno 

sljedeće: „ Sukladno odluci sa Skupštine Sekcije odlučeno je da će godišnja članarina 

za članove sekcije biti 50 kuna“  jer HZSN-ova članarina je jedinstvena, iznosi 200 

kuna i nije u redu da članovi Sekcije Međimurje plaćaju još jednu članarinu. 

 IO HZSN-a će predložiti Sekciji Međimurje da navedenu „članarinu“ preimenuju u 

„pripomoć ili fond solidarne pomoći“ a za što je zadužen obaviti razgovor glavni 

tajnik.  

Ad. 3.  

Nikola Lipovac i Ivana Lukačić Krajina izvijestili su članove IO HZSN-a o održanom, 
„summitu“ AIPS Europa u Budimpešti (od 26. do 29. ožujka 2017. godine) na kojem 
su pored njih naši predstavnici bili i Lovorko Madić i Dubravko Šimenc. Izvješće  je 
objavljeno na web stranici www.hzsn.hr i sastavni je dio ovog zapisnika. Izvješće iz 
Budimpešte sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Ad. 4. 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će biti 

predstavnik HZSN-a na Izbornim kongresima AIPS-a i AIPS Europa koji će se održati 

u Koreji-Seul/Pjongchang (9. do 13. svibnja 2017.) te da je kandidat za novog 

rizničara AIPS-a. 

 

Ad. 5. 

U vezi plana predstojećih aktivnosti izrečeno je sljedeće: 

- Članovi IO HZSN-a pozvani su u objekt „Srce prirode“ u Ribničkoj Gorici u 

vlasništvu Ivana Srakovčića u kojem mogu održati svoj „team building. Do 

realizacije može doći tek najesen. 

- Malonogometna HZSN ekipa pozvana je na odigravanje utakmice između 

bugarskih i hrvatskih sportskih novinara koja bi se trebala održati u Sofiji 14. 

lipnja 2017. godine, prije humanitarne „All Stars“ utakmice između bugarskih i 

portugalskih nogometnih legendi koje organiziraju Dimitar Berbatov i Luis 

Figo, te u Koprivnicu na otvorenje novog malonogometnog stadiona na kojem 

bi se održala utakmica između hrvatskih i slovenskih sportskih novinara  

Predsjednik i glavni tajnik HZSN-a su izvijestili članove IO HZSN-a da HZSN može 

financijski pokriti odlazak na sva navedena odredišta jer se radi o sredstvima koja 



trebaju pokriti samo prijevoz, pa je stav članova IO HZSN-a prihvatiti navedene 

pozive a za čiju se realizaciju zadužuje dopredsjednik HZSN Nikola Lipovac. 

Ad. 6. 

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

stanju na računu HZSN-a, a predano izviješće je sastavni dio ovog zapisnika. Naglasio 

je također da su na HZSN-ov račun uplaćena sva do sada planirana sredstva za 2017. 

godinu te da HZSN nema nikakvih dugovanja prema bilo kojim dobavljačima. 

Ad. 7. 

KiK, europski tekstilni distributer iz Njemačke i  Hrvatski zbor sportskih 

novinara donirali su (prethodnog usmenog dogovora Ozmeca i Bakića)  Rukometnoj 

školi Karlovac dvije garniture (20 kompleta) dresova koju je HZSN dobio za 

malonogometnu ekipu novinarima i koja im više nije potreba s obzirom da imaju 

dresove od HNS-a. Donaciju je predsjedniku RŠK Karlovac Milošu Đankoviću na 17. 

Otvorenom prvenstvu Karlovca u mini i super mini rukometu predao glavni tajnik 

HZSN Marijan Bakić. 

Ivana Lukačić Krajina je izvijestila članove IO HZSN-a da je održana prva sjednica 

Fairplay odbora na kojoj su izneseni vrlo ambiciozni planovi rada. 

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

sljedeća sjednica IO HZSN-a, zbog obveza tijekom svibnja, održi 5. lipnja 2017. 

godine. 

 

Dovršeno u 18.00 sati. 

 
 
 
Zabilježila: 

Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 

Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

         

 

Predsjednik HZSN-a 

 Jura Ozmec 

 


