
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 26. siječnja 2015. 
Broj: 01/15/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 28. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 26. siječnja 2015. godine, u Novinarskom 
domu u Zagrebu. 

 
Započeto u 18.00 sati 

 
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Nikola Lipovac,  Robert 
             Šalinović, Zlatko Karlo, Robert Valai 
ODSUTNI: Ante Župan, Ana-Marija Vuković 
                         
 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 27. sjednice IO HZSN-a  
2. Obavijest o osnivanju Međimurske sekcije HZSN-a (Bakić)  
3. Organizacija 24. Sabora HZSN-a (Ozmec)  

- Izvješće Povjerenstva o kandidatima za godišnje nagrade i priznanja članovima 
HZSN-a (Valai) 

- Odluka o nagradama i priznanjima  
- Kandidature za predsjednika, glavnog i organizacijskog tajnika (Bakić) 
- Izmjene i dopune Statuta HZSN-a (usklađivanje sa ZOU) 
- Utvrđivanje dnevnog reda Sabora (Ozmec) 

4. Dopuna odluke o AIPS i AIPS Europa  
5. Razno  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 27.  sjednice IO HZSN-a. 
 
Ad. 2. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je dobio obavijest od 
novoimenovanog predsjednika Međimurske sekcije HZSN-a Željka Kraljića da je 20. prosinca 
2014. ponovno pokrenuta Međimurska sekcija HZSN-a. Sekcija je imenovala članove 
Izvršnog odbora, a glavni tajnik sekcije je Darko Jambrović.  
Naglasio je da treba stupiti u kontakt s predsjednikom Sekcije te ga uputiti u pravovaljanost 
osnivanja sekcije, odnosno pružiti mu svu pomoć potrebnu za osnivanje sekcije. Naime, da bi 
sekcija postojala sukladno Statutu HZSN-a potrebno je sačiniti i dostaviti Izvršnom odboru 
HZSN zapisnik s osnivačke sjednice sekcije, a osnivači moraju biti članovi HZSN-a, najmanje 
petoro. Sekcija bi trebala imati i službeni naziv: HZSN – Sekcija Međimurske županije. 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su potvrdili ponovno pokrenutu  Međimursku 
sekciju HZSN-a. 



Ad. 3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je ponovio da će se 24. Sabor HZSN-a održati 23. veljače 
2015., u Novinarskom domu u Zagrebu, s početkom u 10 sati (službeni dio) samo za članove 
HZSN-a, a od 12,00 sati (svečani dio) za sve goste Sabora. Poštom će se poslati pozivnice 
svim gostima, prijateljima HZSN-a, redakcijama, savezima i svim članovima HZSN-a, voditelj 
svečanog dijela Sabora biti će Romano Janečić, a i organizirat će se domjenak sa Hotelom 
Korana Srakovčić iz Karlovca. 
 
Predsjednik Komisije za dodjelu HZSN nagrada i priznanja Robert Valai je izvijestio članove 
IO da je komisija održala dva sastanka, da su sastancima prisustvovali Ivana Lukačić Krajina, 
Lovorko Magdić, Anton Samovojska i on, a da je jedini odsutni član komisije bio Zlatko 
Abramović koji se u telefonskom razgovoru s predsjednikom komisije složio s predloženim 
nagradama i priznanjima.  
Prijedlog Komisije za dodjelu nagrada i priznanja Rober Valai je predao članovima IO u 
pismenom obliku i  sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da dobitnici HZSN nagrada i priznanja 
za 2014. godinu budu: 
 

• Priznanje za lokalno novinarstvo: Željko Kapelari (HRT- radio   
   Zadar) 
• Priznanje za suradnju s medijima: Marin Čilić 
• Priznanje za fotografiju: Damir Senčar 
• Priznanje za press službu: Hrvatski teniski savez - Igor Rajković 
• Priznanje za intervju: Predrag Jurišić 
• Priznanje za tv novinarstvo: Mila Horvat 
• Priznanje za publicistiku: Jurica Gizdić i Denis Lugarić –  monografija „Pola  
                                                  stoljeća hrvatskog paraolimpizama“ 
• Posebno priznanje: Sportske novosti - regionalna izdanja 
• Nagradu za životno djelo: Branko Tuđen i Slavko Cvitković 
• Nagradu Novinar godine: Tomislav Židak 

 
Glavni tajnik je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da Posebno 
priznanje HZSN-a za 2014. dobije i Sekcija HZSN-a Split za humanitarnu i društvenu 
ulogu u zajednici.  
 
Glavni tajnik HZSN-a je također izvijestio članove IO da su kandidature za predsjednika, 
glavnog tajnika i organizacijskog tajnika HZSN-a, za razdoblje 2014/2017 predali: 
 

• Jura Ozmec i Iva Perdec Augustić za predsjednika 
• Marijan Bakić za glavnog tajnika 
• Vesna Brumec za organizacijskog tajnika 

 
Kandidature su dane na uvid svim članovima IO HZSN-a 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da su se zbog usklađivanje sa ZOU 
(Zakon o udrugama) morale napraviti izmjene i dopune u Statutu HZSN-a. Predložene 
izmjene i dopune su predane članovima IO u pismenom obliku i sastavni su dio ovog 
zapisnika.  

 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su prihvatili prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
HZSN-a. 

 



Konačna odluka o navedenim  prijedlozima, odnosno donošenje novog Statuta HZSN-a radi 
usklađivanja sa Zakonom o udrugama, Statuta biti će donesena na Saboru HZSN-a. 

 
Predsjednik HZSN-a predložio je dnevni red 24. izbornog Sabora HZSN-a: 

 
1. Radni dio (započet će u 10 sati) 
 
1. Izbor Verifikacijsko-kandidacijske komisije 
2. Izbor radnih tijela Sabora: 
 

a) radnog predsjedništva  
b) zapisničara  
c) ovjerovitelja zapisnika  

 
3. Izvješće o radu  za 2014.  
4. Izvješće o financijskom poslovanju HZSN-a  
5. Izvještaj verifikacijsko-kandidacijske komisije 
6. Izmjene i dopune Statuta 
7. Razrješnica aktualnom vodstvu i Izvršnom odboru 
8. Predstavljanje kandidata  
9. Izbor  

a) predsjednika 
b) glavnog tajnika 
c) organizacijskog tajnika 
d) Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika 
e) Vijeća časti 

10. Razno 
 

2. Svečani dio (započet će u 12. sati) 
 

- pozdrav starog - novog predsjednika 
- Potpisivanje ugovora sa sponzorima (novi predsjednik) 
- Dodjela godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 4. 
 
Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) u potpunosti poštuje odluke AIPS-a i AIPS Europe 
da svakom članu HZSN koji je od HZSN delegiran, potom izabran i aktivan u izvršnim 
tijelima AIPS-a i AIPS Europe (predsjednik, dopredsjednik, glavni tajnik, blagajnik, član IO, i 
sl.) pomaže i financira sudjelovanje u radu tih tijela i odlaske svojega člana na sjednice AIPS-
a i AIPS Europe. Kako je od 10.10.2014. HZSN aktivan član Udruge sportskih novinara 
jugoistočne Europe (SEESJA), IO HZSN na sjednici od 26. siječnja 2015. donosi  
 

O D L U K U 
 
kojom se izjednačava sudjelovanje u izvršnim tijelima SEESJA s obavezama koje HZSN ima 
prema AIPS-u i AIPS Europe, te se HZSN obavezuje pomagati i financirati sudjelovanje 
svakog člana HZSN-a, izabranoga kao delegiranog člana HZSN-a u radu izvršnih tijela AIPS-
a, AIPS Europe i SEESJA.  
 



Odluka se primjenjuje od 1.1.2015. U slučaju povremenih angažmana u radu AIPS-a, AIPS 
Europe i SEESJA (seminari, škole, predavanja, sudjelovanje u stručnim komisijama i sl.), 
Izvršni odbor HZSN-a o svakom slučaju odlučuje na svojim sjednicama. 
 
 
Ad.5. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne o sljedećem: 
 

- otkazano je održavanje AIPS kongresa u Urugvaju pa će se kongres održati u 
Paris-u gdje će ujedno biti i obilježavano 90 godina AIPS-a 

- u vezi akreditacija za OI 2016. u Brazilu iz HOO-a su poslali obavijest da su od 
dozvoljenih kvota, a nakon isteka roka za prijave, ostale još 4 novinarske i 1 foto 
akreditacija 

- udruga sportskih novinara jugoistočne Europe (South East Europiean Sports 
Juranalists Association, SEESJA) ove godine će održati svoj kongres i 
malonogometni turnir u Banskom- Bugarska 

 
- glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je financijsko izviješće predao u pismenom 

obliku i izvijestio članove IO da je trenutno stanje HZSN računa sa krajem 2014. 
godine 76.213,00 kn. (izviješće je sastavni dio ovog zapisnika) 

 
- dopredsjednik HZSN-a Anton Filić je izvijestio članove IO da će se na 

predstojećim izborima HND-a kandidirati za predsjednika HND-a te je dobio 
jednoglasnu podršku članova IO HZSN-a 

 
Dovršeno u 18.15. sati. 

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

 
 
 


