
 

Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 01. veljače 2011. 
Broj: 01/11/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 29. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 31. siječnja  2011. godine u Novinarskom domu 
u Zagrebu 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Marijan Bakić, Robert Valai, Robert 

Šalinović, Zlatko Karlo, Gordana Gaćeša 
  
ODSUTNI: Nikola Lipovac, Romano Janečić, Anton Filić 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka i predložio sljedeći: 
 
DNEVNI RED: 
 

1.Ovjera zapisnika s prošle sjednice IO HZSN-a 
2. Kandidati za novinara godine i prijedlozi Komisije za priznanja 

3. Priprema Izbornog sabora 
   a) kandidati (Jura Ozmec) 
   b) izborna pravila (Marin Šarec) 
   c) potvrda termina 
4. Razno 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad.2. 
 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da na adresu Hrvatskog 
zbora sportskih novinara do zadanog roka (15. siječnja 2011.) nije stigao nijedan prijedlog za 
godišnju Nagradu za novinara godine. Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a 
jednoglasno odlučili da se na Saboru HZSN-a 28. veljače 2011. neće dodijeliti nagrada za 
novinara 2010. godine. 

- Predsjednik Komisije za dodjelu priznanja za 2010. Robert Valai je izvijestio članove IO 
HZSN-a da će se Komisija za dodjelu nagrada i priznanja sastati za nekoliko dana, pa će 
Komisija svoje prijedloge dati na usvajanje članovima IO HZSN-a na sljedećoj sjednici IO 
HZSN-a, 21. veljače 2011. Robert Valai je i napomenuo da su prispjele tri kandidature za 
nagradu za životno djelo 
 

 



Ad.3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će se 20. Izborni sabor 
HZSN-a održati 28. veljače 2011. godine u Novinarskom domu u Zagrebu i da će imati dva dijela, 
radni i svečani dio: 
  
1. Radni dio sabora počinje u 11.00 sati, i na njemu će se birati predsjednik, glavni i 

organizacijski tajnik te ostali članovi Izvršnog odbora HZSN-a. Jura Ozmec je ponovio da svi 
zainteresirani za mjesto predsjednika i glavnog tajnika trebaju do 15. veljače 2011. godine 
poslati biografiju na adresu HZSN-a 

2. Svečani dio sabora počinje u 12.00 sati i na njemu će biti dodjela HZSN priznanja za 2010. 
godinu i nagrada za životno djelo, te inauguracija novog vodstva 

 
Glavni tajnik HZSN.a Marin Šarec je upoznao sve članove IO HZSN-a s prijedlogom Pravilnika o 
provođenju izbora u HZSN-u. Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a jednoglasno 
usvojili predloženi Pravilnik o provođenju izbora u HZSN-u, a navedeni pravilnik je sastavni je dio 
ovog zapisnika. 
 
Ad.4. 
 
- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da će Hrvatski fair play odbor 

(HFPO)  biti domaćin 17. europskog fair play kongresa, koji će se ove godine održati u 
Poreču. S tim u vezi Jura Ozmec je predložio, a  članovi IO  HZSN-a jednoglasno usvojili da 
HZSN bude suorganizator kongresa, na način da organizira press centar, te izložbu sportskih 
fotografija… 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da će od 28. veljače 2011. 
godine HZSN imati novu „redizajniranu“ web stranicu 

 
 

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

 
 
 
 
 

 


