
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 17. prosinca 2007. 
Broj: 09/07/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 6. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. prosinca 2007. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Zlatko Karlo, Romano Janečić, 

Gordana Gaćeša, Marijan Bakić, Robert Šalinović, Nikola Lipovac 
  
ODSUTNI: Robert Valai,  Anton Filić 
 
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 s prošle sjednice  
2. Aktivnosti između dvije sjednice 
   a) Izvršni odbor UEPS-a (Ozmec) 
   b) Razgovori s T-HT-om (Šarec) 
   c) Razgovori s HNS-om (Lipovac, Šarec) 
   d) Učlanjenje i iskaznice (Brumec) 
3. Godišnje nagrade HZSN-a 
   a) Prijedlozi 
   b) Dopuna Pravilnika o nagradama 
4. Razno 
 
 

 
Ad. 1. 

 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 5. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 

a) predsjednik HZSN-a  Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da je u organizaciji 
Hrvatskog zbora sportskih novinara, Hrvatskog olimpijskog odbora i Zagrebačkog 
športskog saveza  u Zagrebu od 02. do 04. studenog 2007. godine uspješno organizirana 
sjednica Izvršnog odbora UEPS-a i izvijestio članove IO HZSN-a o zaključcima i temama 
navedene sjednice:  

na Kreti će se 28. listopada 2008. godine održati  Izvanredni kongres UEPS-a  (Europske unije 
sportskih novinara) radi promjena Statuta, kako bi se prilagodio modernim Statutima, ali i 
usuglasio s pravilnicima Vijeća Europe, uz to, svim 48 zemalja-članica na Izvanrednom kongresu 



će se ponuditi nove smjernice rada UEPS-a koje uključuju uspostavu aktivne web stranice, 
izdavanje magazina svake godine, seminare za novinare u suradnji s UEFA-om te organizaciju 
Škole novinarstva UEPS-a, uz sudjelovanje vrhunskih novinara i sportaša ili sportskih djelatnika u 
njenom radu. Kako bi se sve to ostvarilo, pojedini su članovi Izvršnog odbora zaduženi za 
uspostavu sustava trajnog financiranja, neki za izradu plana djelatnosti promidžbenih aktivnosti, a 
neki za organizaciju seminara. Kako krajem iduće godine glavni tajnik UEPS-a Morley Myers iz 
Velike Britanije odlazi u mirovinu, Kongres na Kreti 28. listopada 2008. imat će i točku imenovanja 
novoga glavnog tajnika.  

Članovima IO UEPS-a tijekom rada priključili su se predsjednik i glavni tajnik HOO-a Zlatko 
Mateša i Josip Čop, koji su uvažene sportske novinare iz cijele Europe informirali o 
specifičnostima rada HOO-a, ali se i zanimali za probleme rada sportskih novinara u Europi. 
Zajednički je iskazana velika zabrinutost za vandalska ponašanja, posebice uz nogomet, kao i 
želja da se ciljanim akcijama suzbiju takve pojave.  

Zanimljivo je iskustvo turskih novinara koji su prošle godine u znak protesta zbog napada na 
njihovog kolegu "štrajkali" prvih 15 minuta svih utakmica prve turske nogometne lige, pa čitatelji, 
gledatelji i slušatelji, osim ako nisu bili na stadionu, niti iz jednog turskog glasila nisu mogli 
doznati što se na tim utakmicama u prvih 15 minuta događalo. 

Poboljšanje odnosa sa Svjetskom udrugom sportskih novinara također je jedan od prioriteta 
ovoga Izvršnog odbora UEPS-a. Naime, tijekom ove godine, predsjednik AIPS-a, Gianni Merlo u 
nekoliko je navrata u negativnim tonovima govorio o radu UEPS-a, pa članovi IO UEPS-a traže 
poseban sastanak s Merlom, budući nije bio u mogućnosti odazvati se pozivu i prisustvovati 
sastanku IO UEPS-a u Zagrebu. Termin je dogovoren za siječan iduće godine, a bit će vezan uz 
proslavu Francuske udruge sportskih novinara u Parizu. Dan potom će predsjednik UEPS-a, 
Jerzy Jakobsche iz Poljske svečano otvoriti nove prostore UEPS-a u Bruxellesu. 

b) glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je u vezi poboljšanja radnih uvjeta fotoreportera i 
novinara, a s ciljem uvođenja wirelesa na svim prvoligaškim stadionima i većim 
dvoranama u Hrvatskoj, izvijestio članove IO da je održan sastanak s predstavnicima 
marketinga T-HT-a. Tema sastanka bila je iznalaženje načina “pokrivanja” troškova T-
HT-a koji će biti napravljeni prilikom uvođenja wirelesa u navedenim objektima. 
Dogovoreno je da HZSN napravi ponudu u kojoj će T-HT-u biti predloženi načini 
pokrivanja troškova od strane HZSN-a. Sukladno tome glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec 
je predložio, a članovi IO prihvatili da se u ponudi HZSN-a predloži sljedeće: 

- da TH-T bude objavljen kao sponzor HZSN-a na HZSN web stranici 
- da se TH-T reklama postvi u dvoranama i na stadionima na  svim mjestima predviđenim 

za press, te na svim HZSN-događanjima npr. Sabor HZSN-a…. 

Dogovorenu ponudu glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec će poslati u TH-T do kraja ove godine. 

 

c) Ponukan neugodnim događanjima u press loži na nogometnoj utakmici na Wembley 
između Hrvatske i Engleske, kad je u loži bilo najmanje novinara i kada zbog 
nedopustivog ponašanja nenovinara, novinari nisu imali normalne uvjete za rad, član IO 
HZSN-a Nikola Lipovac je zatražio da HZSN reagira kako se ista ili slična situacija više 
ne bi dogodila. Otvorena je rasprava nakon koje je odlučeno da će se uputiti pismo 
Hrvatskom nogometnom savezu gg. Gavranu i Srebriću u kojem će se zatražiti najstroža 
kontrola izdavanja press akreditacija kako bi se svim novinarima osigurali najbolji uvjeti 
za rad. S tim u vezi predložit će se i suradnja HZSN-a s HNS-om na način da u 



sastavljanu popisa za izdavanje press akreditacija sudjeluje i pomogne član IO HZSN-a 
Nikola Lipovac 

 

d) Organizacijski tajnik HZSN-a Vesna Brumec je izvijestila članove IO da je krajem 
studenog pokrenuta akcija obnove člansva HZSN-a za razdoblje 2008-2011., te da je do 
sada pristiglo 60tak prijava. S obzirom da je odabran najpovoljniji izrađivač iskaznica, 
izrada iskaznica će započeti u najkračem roku, a najkasnije početkom siječnja sljedeće 
godine do kada se očekuje još 60tak prijava za obnovu članstva. 

Ad. 3. 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec obavijestio je članove IO da će se početkom ili sredinom 
veljače 2008. godine održati redoviti Sabor HZSN-a kao i dodjela godišnje nagrade i 
priznanja HZSN-a. Sukladno tome, Jura Ozmec je podsjetio članove IO na proceduru izbora 
za Novinara godine, te dodjelu HZSN priznanja i zamolio sve članove IO da za sjednicu IO 
HZSN-a koja će se održati u siječnju, maksimalno pomognu u izradi liste prijedloga i 
definiranju konačne liste kandidata za koje će moći glasati svi članovi HZSN-a. 

Ad. 4.  

- Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijsetio je članove IO HZSN-a da je HZSN i u 2007. 
godini pozitvino poslovao 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je obavijestio članove IO HZSN-a da će svi članovi 
HZSN-a i u sljedećoj godini moći s popustom kupovati Reebok opremu, ali da nažalos 
Reebok nije u mogućnosti i za OI u Pekingu opremiti članove HZSN-a na način kako je to 
bilo napravljeno za OI u Ateni 

 

Dovršeno u 18.10. sati. 

 

Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 



 


