
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 12. veljače 2008. 
Broj: 02/08/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 8. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 11. veljače 2008. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Romano Janečić, Gordana Gaćeša, 

Anton Filić, Marijan Bakić, Zlatko Karlo, Robert Valai, Nikola Lipovac 
  
ODSUTNI: Robert Šalinović 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec, Zoran Pamić 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 
 1.   Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice  
 2.   Pripreme za Sabor HZSN-a  
3. Razno   

 
Ad. 1. 

 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad .2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će se 17. Sabor HZSN-a 
održati 18. veljače 2008. godine i predložio sljedeće: 
 
Sabor će se sastojati iz dva dijela: 
 

1. Radni dio: 
 

- započet će u 11.00 sati, a predloženi dnevni red je: 
 

1. Izbor radnih  tijela Sabora: 
a) radnog predsjedništva (Jura Ozmec, Marin Šarec + netko od prisutnih 

članova HZSN-a) 
b) verifikacijske komisije (odredit će se prije početka Sabora)  
c) zapisničara (Vesna Brumec) 
d) ovjerovitelja zapisnika (odredit će se prije početka Sabora) 

 
2. Izvješće o radu HZSN-a (Jura Ozmec) 
3. Izvješće o financijskom poslovanju HZSN-a (Marin Šarec) 
4. Izvještaj verifikacijske komisije 
5. Usvajanje Poslovnika Sabora 
6. Rasprava o izvješćima  



7. Tema Sabora: «Gdje su granice sportskog novinarstva?» (Uvodni referat napravit će  
Marin Šarec) 

8. Razno 
 
2. Svečani dio (započet će u 12.00 sati ) 
 

- proglašenje novinara godine i podjela godišnjih priznanja HZSN-a 
- voditelj svečanog dijela Sabora biti će član IO HZSN-a Romano Janečić 
 

Sve predloženo članovi IO HZSN-a su jednoglasno prihvatili 
 
U nastavku sjednice predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a i o 
aktivnostima u vezi pripreme 17. Sabora: 
 

- generalni sponzor dodjele nagrada biti će Atlantic Grupa i uplatit će 10.000 kuna na 
račun HZSN-a za novčani dio Nagrade za životno djelo (5.000,00 kn), te za Nagradu  
novinar godine (5.000,00 kn); Ugovor o sponzorstvu Atlantic Grupe s HZSN biti će 
dostavljen na potpis u HZSN do kraja tjedna  

- ponovno je angažirana firma Sportdata koja će postaviti ekrane u dvorani i brinuti o 
tehnici 

- izrađeno je i poslano cca 130 pozivnica u HOO, ZŠS, Ministarstvo znanosti obrazovanja i 
športa, predsjednicima svih sportskih saveza, urednicima sportskih redakcija, sponzorima 
i prijateljima HZSN-a 

- sve pristigle kuverte u vezi glasanja za Nagradu novinar godine, proslijeđene su u 
odvjetnički ured Matovina-Lulić gdje će se obaviti prebrojavanje glasova, a tko je dobitnik 
navedene nagrade doznat će se na svečanoj dodjeli nagrada 

 
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je izvijestio članove IO da će se Komisija za dodjelu nagrada u 
sastavu Goran Čop, Damir Senčar i Milena Dragišić sastati u četvrtak, 14. veljače 2008. godine 
kako bi odlučila koje će kandidate za godišnja priznanja i nagradu za životno djelo dati na 
usvajanje Izvršnom odboru HZSN-a 
 

- sljedeća sjednica IO HZSN-a održat će se 15. veljače 2008. u 16.45 sati, a dnevni red će 
biti: 

 
1.  Usvajanje prijedloga Komisije za nagrade: 

- za priznanja HZSN-a za 2007. 
- za nagradu za životno djelo 

 
- Organizacijska tajnica  HZSN-a Vesna Brumec će u petak još jednom poslati faxom svim 

redakcijama poziv na Sabor 
 
Ad.3. 
 
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je sukob između 

predsjednika UEPS-a i AIPS-a doveo do toga da predsjednik UEPS-a predlaže odvajanje 
UEPS-a od AIPS-a. S tim u vezi Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a 
jednoglasno prihvatili da je stav HZSN-a da se UEPS ne treba odvojiti od AIPS-a 

 
 

Dovršeno u 17.45. sati. 
 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 



 
 
 
 
 
 
 

 


