
Izvršni odbor HZSN-a 

Datum: 28. svibnja 2018. 

Broj: 04/18/vb 

Z A P I S N I K 

sa 21. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 28. svibnja 2018. godine u 

Novinarskom domu u Zagrebu. 

Započeto u 17.30 sati 

 

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

Vinko Kneževi, Rudolf Starić 

ODSUTNI:  Ante Župan,  Nikola Lipovac, Robert Valai, Zlatko Karlo, 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 20. sjednice IO HZSN-a 
2. Osvrt na Kongres AIPS-a u Brusselu (Ozmec, Magdić, Bakić) 
3. Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić) 
4. Informacija o članstvu (Brumec) 
5. Servis vijesti Sportska Hrvatska i Sportske novosti (Ozmec, Knežević) 
6. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 19.  sjednice IO HZSN-a.  

Ad.2. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je u radu 81. Kongresa 

AIPS-a održanom u Bruxellesu, od 07. do 10. svibnja 2018. sudjelovalo više od 90 

novinara iz 100 zemalja, među njima i tročlana hrvatska delegacija (Jura Ozmec, 

Marijan Bakić i Lovorko Magdić). 



Naglasio je da su među brojnim temama dominirale prezentacije kandidata za 
organizaciju Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. i VAR prezentacija Massima 
Bussace.  
 

Detaljno izvješće s 81. Kongresa AIPS-a je objavljeno na www.hzsn.hr  i sastavni je 

dio ovog zapisnika. 

Ad.3. 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove HZSN-a da je stanje HZSN 

računa 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 5 novinara pa je trenutni broj članova HZSN-a 146 . 

Ad.5. 

Vinko Knežević je izvijestio članove IO da su HOO (Hrvatski olimpijski odbor) i SN 

(Sportske novosti) uspostavili novu vrstu suradnje. Radi se o platformi Sportska 

Hrvatska koja prenosi vijesti iz HOO-ovih članica (nacionalni sportski savezi, 

županijske sportske zajednice i brojne udruge) a od 03. svibnja 2018. je vidljiva i na 

portalu SN-a. Od 86 nacionalnih sportskih saveza njih oko 40 i polovičan broj 

županijskih sportskih zajednica i udruga svakodnevno šalje informacije iz pojedinih 

sportova i domena svog djelovanja. Sve to distribuira Sportska Hrvatska po načelu 

jednake vrijednosti i važnosti svake odaslane vijesti.  

U skladu s navedenim Odjel za informiranje, izdavaštvo i web HOO-a u suradnji s 

Hrvatskim zborom sportskih novinara (HZSN) priredit će 12. lipnja u Zagrebu 

Komunikacijsku radionicu za sve participante servisa Sportska Hrvatska. Sadašnji i 

budući korisnici moći će saznati sve o tom informativnom servisu, važnosti 

informiranja javnosti o vlastitom djelovanju, načinu pisanja i slanja objava… 

 

 Ad.6. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da su pokrenute nove 

internetske stranice Nagrada AIPS-a za sportsko novinarstvo  www.aipsawards.com. 

Podsjetio je da su od  početka godine Nagrade AIPS-a za sportsko novinarstvo 

službeno predstavljene u čitavom svijetu, na radionicama i konferencijama za medije. 

Svi detalji u vezi sudjelovanja u natječaju za Nagrade AIPS-a objavljeni su i na 

www.hzsn.hr. 

Vinko Knežević je izvijestio članove IO da će HOO pokrenuti inicijativu za 

imenovanje ulice Dr. Franje Bučara u Zagrebu, a članovi IO HZSN-a su odlučili da će 

HZSN toj inicijativi dati podršku te prethodno provjeriti u koliko gradova još postoje 

ulice ili trgovi s imenom Franje Bučara. 

http://www.hzsn.hr/
http://www.aipsawards.com/
http://www.hzsn.hr/


Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO da je HZSN sukladno EU 

GDPR direktivama i Zakonima RH, od 25. svibnja 2018. godine zatražio od svih 

članova i prijatelja HZSN-a privolu za nastavak primanja mailova i obavijesti HZSN-a 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je napomenuo članovima IO da će sljedeće godine 

biti 70. godina HZSN–a i predložio da se na jednoj od budućih sjednica donese 

odluka o načinu obilježavanja te obljetnice (organiziranje svečane akademije ili 

obilježavanje na Saboru, štampanje knjige, izrada loga…). 

 

Dovršeno u 18.30 sati. 

 

Zabilježila: 

Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 

Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

         

Predsjednik HZSN-a 

 Jura Ozmec 

 


