
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Sabor HZSN-a 
Broj: 02/13/vb 
 

 
Z A P I S N I K 

 
Sa 22. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 18. veljače  2013. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 10.30 sati 
 

Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i prije početka radnog dijela Sabora pozvao 
prisutne da minutom šutnje odaju počast kolegama koji više nisu s nama. 
 
Nakon toga predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 

1. Radni dio 
 
1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 
 
a) radnog predsjedništva 
b) zapisničara 
c) ovjerovitelja zapisnika 
d) verifikacijsko-izborno povjerenstvo (konstatirano je da Sabor ima kvorum jer su 
prisutna 33 člana HZSN-a, a kako nije predviđeno nikakvo glasanje predsjednik HZSN-
a Jura Ozmec je predložio da se ne bira  povjerenstvo) 

 
2.  Izvještaj predsjednika HZSN-a 
3.   Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a 
4. Rasprava o izvještajima 
5. Razno 

 
2. Svečani dio 
 
- Potpisivanje ugovora sa sponzorima 
- Podjela godišnjih priznanja i nagrade za životno djelo HZSN-a 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen 

 
 

RADNI DIO: (započeo u 10:30 sati) 
 
Ad. 1. 

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

 
a. radno predsjedništvo:  Jura Ozmec,  Marijan Bakić, Iva Milanović-Litre    

b. zapisničar: Vesna Brumec 

c. ovjerovitelji zapisnika: Marin Šarec i Robert Šalinović 
       

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora. 
 



 
 
 
Ad. 2. 

 
U izvješću o radu HZSN-a za 2012. godinu, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je naglasio 
sljedeće: 
 

- u 2012. godini osnovana je Sekcija HZSN Split, a Tomislav Gabelić je izabran za 
predsjednika. Sekcija je pokrenula nekoliko akcija među kojima su dobrovoljno 
prikupljanje krvi  i izbor najboljeg nogometnog trenera…  

- već je pokrenuta  inicijativa za osnivanjem Sekcije HZSN-a u Rijeci, a plan IO HZSN-a 
je da su u 2013. godini pomogne u obnovi HZSN Sekcije u Međimurju, te inicira 
osnivanje Sekcije i u Slavoniji 

- na inicijativu Bugarskog udruženja sportskih novinara u Banskom (Bugarska) je u 
rujnu 2012. održan sastanak predstavnika udruga sportskih novinara iz regije na 
kojem su bili i predsjednik i glavni tajnik HZSN-a, Jura Ozmec i Marijan Bakić. Tema 
sastanka bila je obnavljanje zajedničkog udruženja sportskih novinara 
istočnoeuropskih zemalja i Balkana (inicijator takvog udruženja 2002. bio je i HZSN), 
a organizirana je i Tribina o nasilju u sportu i namještanju rezultata. Pored domaćina 
i predstavnika HZSN-a, skupu su nazočili predstavnici Srbije, Makedonije, 
Rumunjske, Moldove, Grčke, Crne Gore i Bosne i Hercegovine 

- u 2012. je obilježeno 20 godina od ulaska HZSN-a u AIPS-u 
- HZSN je sudjelovao u organizaciji Press centra na OI u Londonu, a na OI u Londonu 

AIPS je nagradio 3 naša člana koja su sudjelovala na 10 i više OI 
- članovi HZSN-a su u 2012. godini  odlukom Zagrebačkog Holdinga ostali bez prava na 

besplatno parkiranje na Mladosti i Jarunu 
- u 2012. godini IO HZSN-a je održao 10 sjednica, a jedini upućeni prigovor HZSN-a u 

prošloj godini bio je HOO-u zbog ne dolaska osvajačice zlatne medalje na OI Sandre 
Perković, na press konferenciju 

- i ove godine su u Komisiji za dodjelu nagrada bili iskusni novinari HZSN-a (M. 
Babović, D. Draženović i R. Valai) , a pridružena su im bila još 2 člana Iva Perdec 
Augustić i Zlatko Abramović 

- IO HZSN-a ulaže maksimalni trudi da web stranica HZSN-a bude aktualna, ažurirana 
i zanimljiva. Na noj se mogu čitati vijesti i  blogeri , newsletter izlazi redovito.., a kako 
bi stranica bila još bolja bilo bi dobro da što veći broj članova HZSN-a sudjeluje u 
izradi sadržaja.. 

Ad.3. 

Izvještaj o financijskom poslovanju HZSN-a u 2012. godini dao je glavni tajnik HZSN-a 
Marijan Bakić (izvješće je predano u pismenom obliku i sastavni  je dio ovog zapisnika).  

Naglasio je da je HZSN prošle godine poslovao pozitivno, a trenutno je na HZSN računu  cca 
35.000,00 kn 

 
Ad. 4. 
 
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a 

za 2012. godinu 
 

 



 
 
 
Ad 5. 
 
- Milka Babović je pozdravila obnavljanje zajedničkog udruženja sportskih novinara 

istočnoeuropskih zemalja i Balkana i izvijestila prisutne da će se ove godine, nakon 
Atletskog mitinga u Zagrebu, održati Balkanske igre veterana. Detaljne informacije o 
tom događaju dostavit će u najkraćem roku 

- Zlatko Škrinjar je upozorio na problem nedozvoljenog pristupa novinarima iz 
multimedije u mix zonu. Pitao je kako i na koji način je regulirano dobivanje 
„dozvole“ za  mix zonu, i naglasio potrebu uvođenja posebnih akreditacija (pored 
press i foto) za novinare iz  multimedije 

- predsjednik Jura Ozmec je izvijestio prisutne da se prošle godine na kongresu AIPS-a 
u Innsbrucku razgovaralo o navedenim problemima novinara koji rade multimediju, 
te da se nada da će se na  kongresu AIPS-a u travnju ove godine, u Sočiju, donijeti 
odluke u vezi tog problema… 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da su predstavnici Zbora 
fotoreportera Hrvatske pitali mogu li oni biti članovi HZSN-a, a da pri tome ne plate  
članarinu HZSN-a. Otvorena je rasprava u kojoj je Robert Valai iznio mišljenje da bi 
se na taj način diskriminiralo sve članove HZSN-a koji moraju platiti članarinu za 
svoje članstvo, te zamolio da se razmisli o tome što bi s takvim učlanjenjem 
fotoreportera Hrvatske u HZSN, HZSN dobio… Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je 
zamolio prisutne da razmisle o navedenom upitu tako da se na sljedećem Saboru 
može donijeti odluka o tome 

 
Dovršeno u 11.15. sati 

 
 

 
SVEČANI DIO: (započeto u 12.10 sati) 

 
 
Ad. 1. 
 
Na samom početku svečanog dijela Sabora potpisani su novi sponzorski ugovori s tvrtkom 
ZAK d.o.o. iz Karlovca (koncesionarom za Renault, Nissan i Dacia), najpoznatijim 
zagrebačkim urarskim obrtom „Lebarović“, tvrtkom Europatrade d.o.o. iz Sesveta (zastupnik 
Samsunga za Hrvatsku) i tvrtkom Colapis d.o.o. (zastupnik za Hrvatsku sportske opreme Li-
Ning). Glavni sponzor Sabora i ove godine je bila Atlantic Grupa d.d. 
 

Ad. 2. 

Dodijeljena su godišnja priznanja HZSN-a i nagrada Novinar godine: 

Nagrada za novinara godine: SRĐAN FABIJANAC 

Priznanje za lokalno novinarstvo: MARIN MRDULJAŠ 

Priznanje za suradnju s medijima: RATKO RUDIĆ 

Posebno priznanje za projekt Sportska Hrvatska: ŽELJKO ERCEG  & RADICA JURKIN 

Priznanje za najbolju press službu: KK CEDEVITA I IGOR JAGIĆ 

http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/805-sran-fabijanac-
http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/804-marin-mrdulja
http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/803-ratko-rudi
http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/801-eljko-erceg-a-radica-jurkin-
http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/802-kk-cedevita


Priznanje za televizijsku emisiju Paraolimpijac: IVA MILANOVIĆ - LITRE 

Nagrade i priznanja dobitnicima su uručili pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta 
Petar Skansi, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, predsjednik 
Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, dopredsjednik Zagrebačkog športskog saveza 
Tomislav Karlo, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Sandi Šola, zamjenik 
predsjednika Hrvatskog kluba olimpijaca Tomislav Paškvalin i doajenka sportskog 
novinarstva Milka Babović.  

Svečani dio Sabora uveličao je svojim dolaskom i ministar znanosti, obrazovanja i sporta 
Željko Jovanović koji je u pozdravnoj riječi između ostalog objavio da će njegov posebni 
savjetnik za izradu strategije hrvatskog sporta biti Ratko Rudić. On će sastaviti i ekipu s 
kojom će raditi na strategiji koja bi trebala biti završena do kraja ove godine. 

Nakon završetka sabora svi prisutni su bili pozvani na domjenak u Press klub HND-a. 
 

 
 

Zapisničar: 
 
Vesna Brumec 
 
 

Ovjerovitelji zapisnika: 
 
         Robert Šalinović 
 
          

Marin Šarec 
 

http://hzsn.hr/index.php/nagraeni-lanovi-hzsn-a/800-iva-milanovi-litre

