
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izborni sabor HZSN-a 
Broj: 02/16/vb 
 
Zagreb, 29.02.2016. 
 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 

sa 25. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 29. veljače  2016. 
godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 11.00 sati 
 

 
Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio sve prisutne i predložio 
sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Radni dio 
 
1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 

a) radnog predsjedništva 
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva 
c) zapisničara 
d) ovjerovitelja zapisnika 

 
2. Izvještaj predsjednika HZSN-a 
3. Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a 
4. Izvještaj verifikacijske komisije  
5. Rasprava o izvještajima i glasovanje 
6. Financijski plan za 2016.  
7. Razno 

 
2. Svečani dio 
 
-  Potpisivanje ugovora 
- Dodjela godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a za 2015. godinu. 
 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 
 
 
 



RADNI DIO: (započeo u 11:00 sati) 
 
Ad. 1. 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora: 

 

a. radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Tomislav Gabelić 

b. verifikacijsko povjerenstvo:  Robertino Šalinović, Bernard Jurišić,                                                                           
Rudolf Starić    

c. zapisničar: Vesna Brumec 

d. ovjerovitelji zapisnika: Lovorko Magdić, Ivana Lukačić Krajina 
       

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora. 
 

Ad. 2. 
 
Izvještaj o radu HZSN-a dao je predsjednik HZSN-a Jura Ozmec (izvješće je sastavni 
dio ovog zapisnika). 

 
Ad. 3. 
 
Izvještaj o financijskom poslovanju dao je glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić 
(izvješće je sastavni dio ovog zapisnika). 
 
Ad. 4. 
 
Predsjednik verifikacijske komisije Robertino Šalinović je izvijestio prisutne da je na 
Saboru prisutno 26 članova HZSN-a što znači da sukladno članku 16 Statuta HZSN-a, 
Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Ad. 5. 
 
Otvorena je rasprava: 
 
Željko Mataja je pohvalio rad HZSN, posebno novu redizajniranu web-stranicu, a 
nakon toga upozorio na sljedeće:  
 

- Tekstove što spominju profesionalni sport, komercijalizaciju sporta i Zakon o  
sportu, koji je proglašen „posebnim državnim interesom“, 

- sportske sociologe koji nisu definirali pojmove koji se provlače uz djelatnost 
„od posebnog državnog interesa“, 

- stvaranju pojmovne zbrke jer ne postoji vrhunski sport nego vrhunski sportaš. 
 

Tomislav Gabelić je ukazao na probleme sportskih novinara i na probleme Sekcije 
Split: 
 

- Živimo u podijeljenom društvu, 
- mladi novinari nemaju poticaj za učlanjenje u HZSN, 
- percepcija HZSN-a kod mladih novinara nije dobra pa treba poraditi na 

podizanju ugleda Zbora, 



- humanitarnog rada treba biti više, 
- Sekcija Split nema osigurana financijska sredstva, nema pravne osobnosti jer 

nema žiga ni svoj račun, 
- problem jednakopravnosti članova HZSN-a vidi se po tome što su sva tijela 

HZSN-a u „centrali“ (IO, Vijeće časti, a i svi članovi IO su iz Zagreba), 
- koordinacija IO HZSN-a sa sekcijama trebala bi biti bolja, a prije istupanja 

HZSN-a u javnosti IO bi trebao kontaktirati predsjednike sekcija i čuti njihov 
stav, 

- broj članova HZSN-a bi trebao biti veći, 
- svi članovi HZSN-a bi trebali primjer dobrog sportskog novinara. 
 

Nakon rasprave pristupilo se glasovanju. 
 

Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju 
HZSN-a za 2015. godinu 

 
Ad. 6. 
 
Financijski plan HZSN-a za 2016.  godinu predložio je glavni tajnik HZSN-a Marijan 
Bakić (financijski plan je sastavni dio ovog zapisnika) 
 

Jednoglasno su prihvaćen Financijski plan HZSN-a za 2016. godinu. 
 
 

Dovršeno u 11.55. sati 
 

………………………………………………………………. 

 
SVEČANI DIO: (započeto u 12.10 sati) 

 
Ad. 1. 

Na početku svečanog dijela Sabora potpisan je godišnji ugovor HZSN-a sa putničkom 
agencijom Btravel. Potpisali su ga direktor putničke agencije Btravel Dalibor Bilić i 
predsjednik HZSN Jura Ozmec. 

Ad. 2. 

Dodijeljena su godišnja priznanja i nagrade HZSN-a: 

• Priznanje za suradnju s medijima: Ivica Kostelić 
• Priznanje za press službu: Zadar Dogus Košarkaški turnir 
• Priznanje za intervju: Marko Cvijanović 
• Priznanje za tv reportažu: Milan Stjelja 
• Priznanje za novinsku reportažu: Anton Filić 
• Priznanje za izdavaštvo: Jurica Gizdić  
• Posebno priznanje: Tjednik MAX, Miroslav Tomašević ,HZSN- Sekcija 

                          Zadar i Nebojša Gunjević 
 



• Nagrada za životno djelo: Mićo Dušanović 
• Nagrada Novinar godine: Branko Stipković 
 

Obrazloženja nagrađenih sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 
Nakon završetka Sabora svi prisutni su bili pozvani na domjenak u prostorijama 
HND-a. 
 
 
 
 
Zapisničar: 
Vesna Brumec     Ovjerovitelji zapisnika: 
 

Ivana Lukačić Krajina 
 
 
 
       Lovorko Magdić 
 
          
          

 

 

 
 

 
 


