
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 17. rujna 2012. 
Broj: 05/12/vb 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 12. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. rujna 2012. godine , u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 17.10 sati 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marijan Bakić,  Marin Šarec, Iva Perdec Augustić, Nikola 

Lipovac, Ante Župan, Anton Filić, Zlatko Karlo, Robert Šalinović, 
Robert Valai 

  
ODSUTNI: Ivana Lukačić Krajina 
 
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. Usvajanje zapisnika sa 11.  sjednice IO HZSN-a 
2. Izvješće aktivnostima u proteklom razdoblju 
3. Izvješće o trenutnom financijskom stanju na računu HZSN-a 
4. Odluka o odlasku u Bansko (Bugarska) na konferenciju (24.-28.9.2012.) 
5. Članstvo i iskaznice 
6. Plan aktivnosti 
7. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 11.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 

 
● Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je podijelio članovima IO HZSN-a izviješća o 
radu i aktivnostima HZSN Sekcije Split i Sekcije Karlovac u 2012. godini  koja su mu 
dostavljena početkom rujna. Otvorena je rasprava u kojoj je pohvaljen rad navedenih 
Sekcija i nakon koje je zaključeno da će se i u buduće zatražiti od sekcija da svoja 
izvješća o radu dostavljaju IO HZSN-a svakih 6 mjeseci (Izviješća HZSN Sekcija Split 
i Karlovac sastavni su dio ovog zapisnika). 
 
● Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da su doajeni  
hrvatskog TV novinarstava Mićo Dušanović i Slavko Cvitković  tijekom Olimpijskih 



igara u Londonu dobili posebne nagrade Međunarodnog udruženja sportskih 
novinara (AIPS) koje se dodjeljuju novinarima koji su izvještavali sa 10 i više igara. 
Pojasnio je da je kriterij za hrvatske novinare bio da su članovi AIPS-a pa tako ujedno 
i HZSN-a, i da u Hrvatskoj od aktivnih novinara više od 10 Olimpijskih igara imaju i 
Ognjen Naglić i Božo Sušec, ali njima nagrade nisu dodijeljene jer g. Naglić nije 
poslao u AIPS sve potrebne podatke, a g. Sušec nije bio akreditiran za Igre u 
Londonu.  
 
● Predsjednik je također izvijestio članove Izvršnog odbora da tijekom ljeta na adresu 
HZSN-a nije stigao niti jedan komentar, tekst ili  članak za objavu na HZSN webu, a 
nije stigao niti jedan prijedlog za godišnje nagrade HZSN-a. Zbog svega navedenog 
zamolio je članove IO da se dodatno angažiraju i prate rad kolega kako bi se na webu 
pojavili uradci kolega koji to zaslužuju i kako bi imali što više prijedloga za godišnje 
nagrade.. 
 
● Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijesti članove IO HZSN-a da će se 
pokrenuti izvanredni newsletter vijesti za prijatelje HZSN-a koji će se objavljivati  
nevezano za redoviti mjesečni newsletter HZSN Info. 
 
Ad. 3. 
 
Glavni tajnik je također izvijestio članove Izvršnog odbora da je financijsko stanje 
HZSN-a stabilno i da se u ovom trenutku na računu nalazi cca 35.000,00 kn.  
Naglasio je da HZSN ima još neka dugovanja prema g. Raku koji vodi brigu o HZSN 
web stranici i tehničkoj podršci HZSN Info, ali i upozorio da će se u sljedećoj godini 
priliv sredstava od HZSN članarina drastično smanjiti obzirom da se članstvo 
produžava svake dvije godine, a velika se većina članova učlanjuje i produljuje svoje 
članstvo tijekom prve godine…  
 
Ad. 4. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da u Bansko (Bugarska) na regionalnu 
konferenciju sportskih novinara balkanskih država koja se održava od 24.-28. rujna 
2012. godine i na kojoj će biti predstavnici iz Srbije, Makedonije, Bugarske, Crne 
Gore, Moldavije, Bosne i Hercegovine, idu predsjednik i glavni tajnik HZSN-a. 
 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

Ad. 5. 
 
●Organizacijski tajnik HZSN-a Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da se 
tijekom ljeta u HZSN učlanilo još 29 novinara, a 8 ih je zatražilo članstvo i u AIPS-u. 
Trenutni broj članova HZSN-a je 129 i svim su članovima napravljene HZSN 
iskaznice i poslane na kućne adrese. 
 
● Predsjednik je podsjetio da se u bazi podatka HZSN-a nalazi oko 340 novinara koji 
su u nekom periodu bili članovi HZSN-a i da zbog toga nije zadovoljan trenutnim 
brojem članova HZSN-a. Izrazio je žaljenje zbog inertnosti članova koji u velikoj 
većini zaboravljaju obnavljati svoje članstvo u HZSN-u. 
 



● Glavni tajnik HZSN-a pretpostavlja da će se brojnost članstva HZSN-a povećati osnivanjem 

novih HZSN-ovih sekcija u Osijeku, Varaždinu i Rijeci. Predlaže i da članovi Izvršnog 
odbora u svojim redakcijama informiraju kolege sportske novinare o pogodnostima 
koje pruža članstvo u HZSN-u te ih pozovu da se učlane. 
 
Ad.6. 
 
Glavni tajnik Marijan Bakić je predložio okvirni plan aktivnosti do sljedećeg Sabora: 
 
-  osnivanje novih HZSN-ovih sekcija u Osijeku, Varaždinu i Rijeci 
-  prikupljanje prijedloga za godišnje nagrade HZSN-a 
-  od sljedećeg tjedna pokrenuti redovite HZSN vijesti 
 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

 
Ad.7. 
 
● Predsjednik i glavni tajnik HZSN-a su predložili, a članovi HZSN-a jednoglasno 
prihvatili da se u proljeće organizira posjeta članova IO HZSN-a Sekciji Split 
 
● HZSN će razmisliti o prijedlogu da se određena sredstva iz budžeta HZSN-a  
doniraju splitskoj sekciji, a u svrhu projekta „Velikani splitskog sporta“. 
 
 

Dovršeno u 18.00 sati. 
 

 
Zabilježila: 
 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 

Glavni tajnik HZSN-a 
        Marijan Bakić 
 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 
 


