
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Sabor HZSN-a 
Broj: 03/11/vb 
 
 

Zagreb, 28.02.2011. 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 20. Izbornog Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 28. veljače  2011. godine 
u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 11.00 sati 
 

Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio sve prisutne i predložio sljedeći 

 
DNEVNI RED 
 

1. Radni dio 
 
1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 
 
a) radnog predsjedništva 
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva 
c) zapisničara 
d) ovjerovitelja zapisnika 

 
2. Izvještaj predsjednika HZSN-a 
3. Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a 
4. Izvještaj verifikacijsko-izborne komisije 
5. Rasprava o izvještajima 
6. Raspuštanje svih tijela HZSN-a 
7. Izbori 
a) predsjednika 
b) glavnog tajnika 
c) organizacijskog tajnika 
d) Izvršnog odbora 
e) Vijeća časti 
8. Razno 

 

2. Svečani dio 
 
- Dodjela godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a 
 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 
 
 
 
 
 
 



RADNI DIO: (započeo u 11:00 sati) 
 
Ad. 1. 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora: 

 

a. radno predsjedništvo:         Marin Šarec,  Ivana Lukačić, Stanko Kučan 

b. verifikacijsko-izborno povjerenstvo:       Anton Filić, Gordana Gaćeša, Milena Dragišić 
     

c. zapisničar:     Vesna Brumec 

d. ovjerovitelji zapisnika:                   Predrag Žukina, Vinko Knežević 
       
 

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora 
 
Ad. 2. 

 
U izvješću o radu HZSN-a za 2010. godinu, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je naglasio sljedeće: 

 
-   HZSN je u 2010. godini uspio ostvariti sve zacrtane ciljeve: trenutni broj članova HZSN-a je   

209, suradnja između HZSN-a i HOO je i dalje iznimno dobra, HZSN od danas ima novu  
„redizajniranu“ web stranicu, Karlovačka banka više nije samo sponzor  nego i službena 
banka HZSN-a 

- plan je u sljedećem razdoblju više aktivirati članstvo izvan Zagreba (probuditi sekciju u Splitu, 
vratiti snagu Varaždinskoj sekciji..) 

- Izvršni odbor HZSN-a je usvojio prijedlog g. Darka Draženovića, člana Komisije za dodjelu 
nagrada i priznanja, da se ustanovi stalna Komisija za nagrade i priznanja, koja će od sad, 
tijekom cijele godine, pratiti, ocjenjivati i predlagati novinarske radove 

- budući da nije stigao nijedan prijedlog za godišnju Nagradu za novinara godine, na svečanom 
dijelu Sabora neće biti dodijeljena Nagrada za najboljeg novinara 2010. godine 

- od 2012. godine članstvo u HZSN će biti dvogodišnje, jednako kao i  u AIPS-u 
 

 Ad. 3. 

Izvještaj o financijskom poslovanju HZSN-a u 2010. godini dao je glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec. 
Naglasio je da je prošle godine, unatoč recesiji, HZSN poslovao pozitivno iako je ukupni promet preko 
računa bio upola manji nego 2009. godine, kada smo obilježavali 60-godišnjicu HZSN-a: 

-  na novom računu HZSN-a kod Karlovačke banke trenutačno je 17.700,00 kn;  

- u ovom trenutku HZSN ima nepodmireni dug prema HND-u od 6.000,00 kn, riječ je o računima koji 
su plaćeni s podračuna HZSN-a pri HND-u, nakon što je HZSN počeo poslovati preko vlastitog računa;  

- nakon podmirivanja duga HND-u, HZSN će na računu imati 13.700,00 kn 

 Ad. 4. 

Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić je nakon provjere mandata prisutnih 
izvijestio da je na Saboru prisutno 36 punopravnih članova HZSN-a što znači da sukladno članku 16. 
Statuta HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
 Ad. 5. 
 
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a 
 
Ad.6.  
 
Jednoglasno je prihvaćena razrješnica predsjedniku, glavnom i organizacijskom tajniku, te članovima 
Izvršnog odbora i Vijeća časti 



Ad. 7. 
 

Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić izvijestio je prisutne da je zaprimljena samo 
jedna kandidatura za predsjednika  HZSN-a, kandidat je Jura Ozmec, i jedna kandidatura za glavnog 
tajnika HZSN-a, kandidat je Marijan Bakić. Anton Filić je u ime verifikacijsko – izborne komisije 
predložio Saboru za izbor sljedeće kandidate za predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a : 

 
Za predsjednika HZSN-a predložen je Jura Ozmec 
Za glavnog tajnika HZSN-a predložen je Marijan Bakić 
Za organizacijskog tajnika predložena je Vesna Brumec 

 
Pristupilo se glasovanju, koje je na jednoglasno prihvaćen prijedlog predsjedavajućeg Izbornog sabora 
bilo javno: 

 
a) S 35 glasova ZA i jednim suzdržanim prihvaćen je prijedlog da se za predsjednika 
    HZSN-a u sljedećem četverogodišnjem mandatu izabere Jura Ozmec; 
  
b) S 35 glasova ZA i jednim suzdržanim prihvaćen je prijedlog da se za glavnog tajnika  
    HZSN-a u sljedećem četverogodišnjem mandatu izabere Marijan Bakić; 

 
c) S 35 glasova ZA i jednim suzdržanim prihvaćen je prijedlog da se za organizacijsku tajnicu  
    HZSN-a u sljedećem četverogodišnjem mandatu izabere Vesna Brumec; 
 
d) predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio Saboru sljedeće članove Izvršnog odbora IO  
HZSN-a za sljedeće četverogodišnje razdoblje: Marina Šareca, Antona Filića, Željka Kesoviju, 

Nikolu Lipovca, Roberta Šalinovića, Roberta Valaija, Zlatka Karla, Ivanu Lukačić, Ivu Perdec Augustić, 
te sukladno Statutu glavnog tajnika Marijana Bakića i predsjednika Juru Ozmeca. 
           

 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
e) Predsjednik verifikacijsko-izborne komisije Anton Filić predložio je da članovi Vijeća časti u 
sljedećem četverogodišnjem razdoblju budu Anton Samovojska, Branko Vukina i Gordana Gaćeša. 
 
 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 8. 
 
- o aktualnim problemima u novinarstvu govorili su Milka Babović i Željko Mataja; 
- Marin Šarec je upozorio Sabor na činjenicu da ove godine nije stigao nijedan prijedlog za godišnju 
  Nagradu za novinara godine, zbog čega ta nagrada ove godine neće biti dodijeljena.. 
   
 

Dovršeno u 11.50 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVEČANI DIO: (započeto u 12.10 sati) 
 
Ad. 1. 

Na svečanom dijelu Sabora dodijeljena su godišnja priznanja HZSN-a i nagrade za životno djelo: 

Nagradu za životno djelo: Stanko Kučan, Janko Goleš i Ivanka Ožbolt 
Priznanje za komentar: Iva Perdec Augustić iz Vjesnika  
Priznanje za osvrt: Vinko Knežević iz Jutarnjeg lista 
Priznanje za intervju: Tomo Ničota iz Sportplusa 
Priznanje za fotografiju: Antonio Bronić iz Pixsella 
Priznanje za praćenje malih sportova: Milena Dragišić iz Sportplusa 
Priznanje za lokalno novinarstvo: sportska redakcija TV 4 rijeke 
Priznanje za najbolji press centar: Hrvatski vaterpolski savez 
Priznanje za izdavaštvo:  Blaž Duplančić iz Sportplusa 

 
Nagrade i priznanja na 20. Saboru HZSN-a uručivali su: glavni tajnik HND-a Vladimir Lulić, 
predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, glavni tajnik HOO-a Josip Čop, članovi Komisije za priznanja 
Milka Babović i Robert Valai, ravnatelj Uprave za sport MZOŠ-a Željko Klarić,  predsjednik ZŠS-a 
Tomislav Šepec, direktorica Korporativnih komunikacija Atlantic Grupe Gabrijela Kasapović i 
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec. 
 

Dovršeno u 13.00 sati 
 
 
 
 
Zapisničar 
 
Vesna Brumec 
   
         Ovjerovitelji zapisnika: 
 
         Predrag Žukina 
 
         Vinko Knežević 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


