
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 03. prosinca 2012. 
Broj: 08/12/vb 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 14. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 03. prosinca 2012. godine , u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marijan Bakić,  Marin Šarec, Iva Perdec Augustić, Nikola 

Lipovac, Ante Župan, Anton Filić, Robert Šalinović, Robert Valai, 
  
ODSUTNI: Ivana Lukačić Krajina, Zlatko Karlo 
 
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 13. sjednice IO HZSN-a (prilog zapisnik)  
2. Izvješće o aktivnostima između dviju sjednica (Bakić) 
3. Imenovanje Komisije za dodjelu novinarskih nagrada 
4. Odluka za odlazak na AIPS-ov kongres u Soči (Ozmec) 
5. Odluka o uplati sredstava za Fond solidarnosti HND-a(Ozmec) 
6. Odluka o održavanju 22. Sabora HZSN-a (11. ili 18. veljače 2013.) 
7. Izvješće Vijeća časti  
8. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

 

Ad.1. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je iz HOO-a 
potvrđeno da on zbog svoje funkcije predsjednika HZSN-a ne može biti u Etičkom 
povjerenstvu HOO-a, pa je predložio da se iz zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog 
odbora HZSN-a pod točkom Ad.3.  izbaci dio u kojem je navedeno da je Jura Ozmec 
predloženi predstavnik HZSN-a za kandidata za Etički odbor HOO-a. 

 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
 



Ad.2. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a o sljedećem: 
 
● Sva planirana sredstva HOO-a za 2012. godinu namijenjena za HZSN prebačena su 
na račun HZSN-a. HOO je za 2013. godinu planirao jednaka sredstva za HZSN kao i u 
2012. godini u iznosu od 70.000,00 kuna. Pokriveni su svi troškovi HZSN-a 
napravljeni u 2012. godini, a već su, zbog uštede, podmireni i troškovi predviđeni za 
sljedeću godinu i  Kongres AIPS-a koji će se održati u siječnju 2013. u Sočiju.  Stanje 
HZSN računa i u 2012. godini je pozitivno 
● I dalje se maksimalno pokušava pomoći kolegama iz Osijeka i Rijeke u osnivanju 
njihovih sekcija, no na žalost te sekcije još uvijek nisu osnovane. Treba i što prije 
stupiti u kontakt i s kolegama iz Čakovca kako bi i oni pokrenuli postupak osnivanja 
svoje sekcije HZSN-a (Anton Filić će kontaktirati kolegicu Ivanu Strahiju) 
● Kako bi povećali članstvo HZSN-a glavni tajnik je zamolio sve članove IO HZSN-a 
da u narednih tjedan dana obiđu kolege u svojim  redakcijama i ponude im članstvo, 
ili obnovu članstva u HZSN-u 
● Do početka 22. Sabora HZSN-a glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić će biti i dalje 
angažiran oko novih sponzora HZSN-a 
 
Ad.3. 
 
● Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da su još ove 
godine stalni članovi Komisije za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a 
Robert Valai (predsjednik), Milka Babović i Darko Draženović i predložio da IO 
HZSN-a izabere još 2  člana Komisije. 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi IO HZSN-a nakon 
koje je sa 9 glasova ZA i jednim suzdržanim odlučeno da 2 pridružena 
člana Komisije za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a za 2012. 
godinu  budu Iva Perdec Augustić i Zlatko Abramović 
● Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da rok za primanje prijedloga za 
godišnje nagrade i priznanja HZSN-a za 2012.godinu bude 10. siječnja 2013. godine, a 
sve informacije u vezi prijedloga kandidata biti će objavljene na web stranici HZSN-a, 
te u newsletteru 
 
Ad.4. 
 
● Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a 
jednoglasno prihvatili da predstavnici HZSN-a na Kongresu AIPS-a koji 
će se održati u Sočiju od 15. do 19. travnja 2013. godine budu predsjednik 
i glavni tajnik HZSN-a. 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da će se na Kongesu 
AIPS-a u travnju  2013. birati i novo rukovodstvo AIPS-a i da će se on kandidirati za 
mjesto jednog od 4 potpredsjednika AIPS-a, te člana IO AIPS-a. Članovi IO HZSN-a 
su navedene kandidature prihvatili s velikim  odobravanjem i zaželjeli Juri Ozmecu 
puno uspjeha. 
 
 
 
 



Ad.5. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da HZSN svake 
godine uplaćuje sredstava za Fond solidarnosti HND-a. Predložio da tako bude i ove 
godine, a da uplaćena sredstva budu kao i prošle godine – 3.000,00 kuna. 
 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 6. 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da će se 22. Sabor HZSN-a 
održati 18. veljače 2013. godine u Novinarskom domu, Perkovčeva 2.: 
- Sabor će imati dva dijela: 
- Radni dio s početkom u 10. 30 sati 
- Svečani dio s početkom u 12.00 sati 
- Nakon Sabora organizirat će se prigodni domjenak za sve članove i goste HZSN-a 
 
Ad.7. 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su prihvatili izviješće Vijeća časti o njihovom radu u 
2012. godini. (izviješće je sastavni dio ovog zapisnika) 
 
Ad.8. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je razgovarao sa 
Voditeljem podružnice Upravljanje sportskim objektima Ivom Erićem u vezi  
povlastice koju su članovi HZSN-a imali prijašnjih godina glede besplatnog 
parkiranja na prostorima ŠRC Jarun i na Sportskom centru Mladosti uz Savu i da je 
doznao sljedeće: 
Članovi HZSN-a izgubili su povlasticu besplatnog parkiranja na prostorima ŠRC 
Jarun i na Sportskom centru Mladosti uz Savu,  jer je Zagrebački holding, pod čijom 
je ingerencijom i naplata parkiranja na spomenutim lokacijama, iznimno pooštrio 
svoje kriterije za dobivanje iskaznica za besplatno parkiranje 
 

Dovršeno u 18.10. sati. 
 

Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 
        Glavni tajnik HZSN-a 
        Marijan Bakić 
 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 


