Izvršni odbor HZSN
Datum: 29. rujan 2021.
Broj: 14/21/vb

ZAPISNIK
s 14. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane u četvrtak 27. rujna 2021. godine. Zbog
zauzeća prostorije u HND-u sjednica je održana u Hrvatskom olimpijskom odboru u Zagrebu.
Započeto u 17:00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Lovorko Magdić, Nikola Lipovac, Anton Filić
Zlatko Karlo, Ivana Lukačić, Robertino Šalinović, Vinko Knežević i Robert Valai.
ODSUTNI: Ante Župan i organizacijska tajnica Vesna Brumec.
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec te konstatirao je da postoji kvorum.
Na samom početku predsjednik Ozmec pozdravio je gosta glavnog tajnika HOO-a g. Sinišu
Krajača. Glavni tajnik HOO-a zadržao se kratko prije početka radnog dijela sjednice kako bi
pozdravio članove Izvršnog odbora HZSN, a tom prilikom je istaknuo potrebu za novim
iskorakom u odnosu prema medijima, pri čemu HOO računa i na odličnu suradnju sa HZSNom.
„Sport uvijek mora biti prisutan u našim razmišljanjima. Trebamo se koordinirati u svim
aktivnostima. Moramo raditi zajednički, razmjenjivati iskustva i razmišljanja o sportu jer to
nam je zajednički posao, kao što nam je i zajednički cilj napredak hrvatskog sporta. U tome
vidim dobru suradnju s vama. Trenutno radimo na moderniziranju naše web stranice i novoj
koncepciji Olimpa i tu opet vidim našu suradnju obzirom na vaše ogromno iskustvo u tom
poslu“, rekao je, između ostaloga, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.
Predsjednik Ozmec zahvalio je g. Krajaču na dolasku nakon čega je započeo radni dio
sjednice Izvršnog odbora predloživši sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog odbora
Izvješće o stanju na poslovnom računu
Informacija o aktivnostima tijekom ljeta
Informacija o AIPS nagradama
Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2022./23.
Plan aktivnosti do kraja godine
Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

U odsutnosti Organizacijske tajnice Vesne Brumec zapisnik će voditi glavni tajnik Marijan
Bakić.

Ad.1)
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 13. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2)
Glavni tajnik Marijan Bakić dao i informaciju o trenutnom stanju na poslovnom računu a
financijsko izvješće je u prilogu ovoga zapisnika.
Ad.3)
Predsjednik Ozmec je izvijestio članove Izvršnog odbora o aktivnostima tijekom ljeta kojih
nije bilo puno. Ukratko su izviješteni o Olimpijskim igrama u Tokoju s kojih su izvještavali
predsjednik Ozmec, dopredsjednik Knežević i član IO Šalinović.
Rečeno je kako je HZSN sa HOO-om sudjelovao u predstavljanju knjige člana HZSN Jurice
Gizdića „Hrvatski olimpijci i odličnici 1900. - 2020.“. Riječ je o drugom, dopunjenom
izdanju knjige koja sadrži životopise svih hrvatskih olimpijaca od 1900. do 2020. godine,
zaključno s nedavno održanim Olimpijskim igrama u Tokiju. Uz ažuriranje zimskih
olimpijaca iz Pjongčanga 2018., autor Jurica Gizdić u novo je izdanje uvrstio i životopise
hrvatskih predstavnika koji su nastupili na trima izdanjima Olimpijskih igara mladih.
Članovi Izvršnog odbora informirani su i o tome da je zaprimljeno i ovjereno izvješće
Knjigovodstva o prihodima i rashodima HZSN za razdoblje 1.1.-30.6. 2021., a HOO-u je
podnesen naš prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu. Također, potpisani su i predani
dokumenti koje smo obvezni potpisati: Zakon o pranju novca, Izjava o izvoru sredstava i
imovine te Upitnik o političkoj izloženosti.
Ad.4)
Predsjednik HZSN Ozmec podsjetio je kako je produžen rok za predlaganje novinarski radova
za AIPS, zamolivši ujedno članove Izvršnog odbora da se još više angažiraju oko
predlaganja za nagradu Svjetske sportske asocijacije.
Ad.5)
Zaključeno je da se svi dosadašnji i novi članovi već sada mogu početi učlanjivati u HZSN
za naredno člansko razdoblje 2022/23. godinu. Članstvo također treba obavijestiti i o
produžetku članstva u AIPS za 2022. godinu.
Više o tome bit će tijekom zadnja tri mjeseca u ovoj godini članovi obaviješteni putem naše
web stranice i newslettera.
Ad.6)
Do konca ove godine trebalo bi održati još dvije sjednice Izvršnog odbora i Sabor HZSN-a na
kojem će se članovima predložiti na usvajanje Financijski plan HZSN-a za 2022. godinu, a što
smo također dužni po Zakonu obaviti.
Zaključeno je kako se članovi Izvršnog odbora u naredna tri mjeseca trebaju znatno više
založiti oko predlaganja novinarskih uradaka naših članova za godišnje novinarske nagrade i
priznanja HZSN-a za 2021. godinu.
Natječaj je praktički otvoren, prijedlozi mogu pristizati. Informacija će biti proslijeđena putem
naše Internet stranice i newslettera HZSN Info.

Ad.7)
Izvršni odbor HZSN ponovno je predložio našeg člana, umirovljenog fotoreportera Radišu
Mladenovića, za godišnju Nagradu 'Franjo Bućar' te podržao prijedlog HOO-a da se g. Damir
Šegota predloži za godišnju „Bućarovu nagradu“ .
Kolega Domagoj Krznarić, novinar Croring.com poslao nam je na pitanje oko akreditacije za
Svjetsko prvenstvo u amaterskom kickboxingu te moli za očitovanje HZSN-a.
Zaključeno je da glavni tajnik HZSN-a zamoli kolegu Krznarića da na dostavi kompletnu
korespondenciju Croringa za koji piše, i organizatora Svjetskog prvenstva, a nakon toga će
predsjednik HZSN Jura Ozmec odgovoriti kolegi Krznariću na pitanje oko dobivanja
akreditacije za Svjetsko prvenstvo u amaterskom kickboxingu.

Dovršeno u 18:00 sati.

Glavni tajnik
Marijan Bakić

Predsjednik
Jura Ozmec

