
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 20. kolovoza 2007. 
Broj: 06/07/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 3. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 20. kolovoza 2007. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Romano Janečić, Marijan Bakić 
  

 
ODSUTNI: Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Zlatko Karlo, Anton Filić, Gordana Gaćeša, 

Robert Valai 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je prije početka sjednice uz ispriku i žaljenje, izvijestio prisutne 
da zbog iznenadnog i hitnog radnog zadataka sjednici ipak neće moći prisustvovati Robert Valai, 
te konstatirao da ne postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. No, s obzirom na praksu i 
najviših državnih tijela, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a 
jednoglasno prihvatili da se na sjednici uvaži glasovanje putem telefona. 
Nakon izrečenog predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio  sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ovjera zapisnika s prošle sjednice 
2. Inicijativa za osnivanje Fair play Vijeća HOO-a 
3. Informacija o odluci Vijeća časti na prijavu protiv Brune Kovačevića 
4. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 
Ad. 1. 

 
Jednoglasno je usvojen zapisnik  sa 2. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
 
Ad. 2. 
 
HOO je pokrenuo inicijativu za osnivanjem Fai play Vijeća HOO-a. Predloženo je da Fair play 
Vijeće broji 9 članova i to 5 članova iz HOO-a i 4 člana iz HZSN-a. U skladu s navedenim 
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili 
inicijativu HOO-a o osnivanju Fair play Vijeća HOO-a (Nikola Lipovac glasovao je putem 
telefona).  



Sukladno toj odluci, HZSN postaje suosnivačem Fair play Vijeća HOO-a, a članovi IO HZSN-a su 
jednoglasno odlučili da predstavnici HZSN-a u Vijeću budu: 
 

1. Jura Ozmec 
2. Marin Šarec 
3. Ivana Lukačić 
4. Romano Janečić 
 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je rekao da će o zaključcima ove točke dnevnog reda 
obavijestiti predsjednika HOO-a g. Zlatka Matešu, te predsjednika HND-a g. Dragutina Lucića 
Lucu. 
 
 
Ad. 3. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je izvijestio članove IO HZSN-a o odluci Vijeća časti HZSN-a u 
sastavu Lovorko Magdić, Branimir Vukina i Iva Perdec Augustinčić, na prijavu Gorana Čopa 
protiv Brune Kovačevića. Odluka Vijeća časti je sastavni dio ovog zapisnika, a biti će sa ovim 
zapisnikom dostavljena i Goranu Čopu i Bruni Kovačeviću. 
 
 
Ad. 4. 
 
-  predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da u 
   Odboru koji će birati najboljeg perspektivnog sportaša i sportašicu, te najbolje ekipe mlađih  
   dobnih kategorija pod nazivom NAGRADA „Dražen Petrović“ budu dolje navedeni članovi   
   HZSN-a: 
 

1. Romana Caput Jogunica 
2. Iva Perdec Augustinčić 
3. Vinko Knežević 
 

Romano Janečić je naglasio važnost i potrebu da HZSN predlaže svoje kandidate za navedenu 
nagradu pa je s tim u vezi predložio da dobitnik Nagrade „Dražen „Petrović“ bude kadetska 
rukometna reprezentacija  
 
-   u vezi prijave uredništva dnevnog lista „24 sata“ protiv NK Dinamo koji je ukinuo akreditaciju 
    novinarima tog lista, IO HZSN-a je nakon rasprave o navedenom odlučio sljedeće:  
 

1. HZSN će zatražiti od Uprave NK Dinamo da povuče odluku o oduzimanju akreditacije, jer 
„neslaganje s tekstovima objavljenim u novinama ne može biti razlog da se novinarima 
zabrani ulazak na stadion“.  Naglašeno je kako je odluka Uprave NK Dinama neodrživa i 
zato jer stadion nije Dinamovo već gradsko vlasništvo 

2. HZSN će upozoriti Upravu NK Dinama da će ukoliko ne ukine spornu odluku, o ovom 
slučaju obavijestiti UEFA- u i tražiti da taj potez sankcionira sukladno svojim pravilnicima 

3. glasnogovornik NK Dinamo Neven Cvijanović biti će prijavljen Vijeću časti HZSN-a zbog 
sudjelovanja u oduzimanju akreditacije redakciji „24 sata“ jer kao novinar i član HZSN-a 
radi u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, Kodeksom novinarstva i Statutom 
HZSN-a 

 
-   vezano uz iskaznice HZSN-a, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio na zaključak s   
    prošle sjednice IO HZSN-a, da će od rujna započeti akcija prikupljanja članarina za period  
    2008-2012, te promjena iskaznica. S tim u vezi odlučeno je da se za sljedeću sjenicu IO 
    HZSN-a napravi sljedeće: 

 
 



 
 
1. Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec će napraviti hodogram faza i postupaka 

prikupljanja članarina i promjene iskaznica kako bi do kraja godine svi članovi HZSN-
a dobili nove – važeće iskaznice 

2. Vesna Brumec će kontaktirati „dizajnerice HZSN-a“ kako bi na sljedeću sjednicu 
donijela na usvajanje  konačan prijedlog izgleda nove HZSN iskaznice (s 
dizajnericama treba dogovoriti i izradu pripreme vizitki za nove članove IO HZSN-a) 

 
 
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je sa žaljenjem izvijestio članove IO HZSN-a da  još nema 
  niti jednog Prijedloga za godišnje nagrade HZSN-a….. ; Romano Janečić je rekao da je njegov 
  kandidat  Dražen Pinević i da će napisati i dostaviti prijedlog… 
 
- Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je održana Skupština Karlovačke sekcije  
  HZSN-a i  da je novi predsjednik te sekcije Tomica Kuzman. Na kraju je zahvalio dopredsjedniku  
  HZSN-a  Antonu  Filiću na prisustvovanju Skupštini i dodjeli nagrada najboljima.  
 

 
Dovršeno u 18.00 sati. 

 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 
 
 

 
 
 
 

 


