
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 21. rujna 2015. 
Broj: 12/15/vb 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 3. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 21. rujna 2015. godine, u 
Novinarskom domu u Zagrebu. 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac,  Robert Šalinović, Vinko  
                         Knežević, Ivana Lukačić Krajina, Zlatko Karlo, Robert Valai, Rudolf 

             Starić. 
          
ODSUTNI: Ante Župan,  Lovorko Magdić 
 
OSTALI  PRISUTNI:  predsjednik HND-a Saša Leković, Vesna Brumec 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i posebno zahvalio predsjedniku 
Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću  na dolasku. Predsjednik HND-a Saša 
Leković je zahvalio Juri Ozmecu na pozivu i izrazio žaljene što zbog neodgodivih 
obaveza neće moći sjednici prisustvovati do kraja. 
 
Saša Leković je u nekoliko riječi  članovima IO HZSN-a objasnio filozofiju rada HND-
a, odnos prema zborovima, te naglasio pomoći novinarima, posebno sportskim, kroz 
posebni sustav koji je HND pokrenuo dežurstvom partnera odvjetnika koji novinare 
savjetuju i pomažu im u delikatnim situacijama. 
 
Jura Ozmec je zahvalio predsjedniku HND-a na sugestijama  i savjetima i rekao da će 
oni pomoći i HZSN-u da zajedno s HND-om ostvari bolje uvjete rada sportskim 
novinarima u Hrvatskoj, ali i da zajedno unaprijedimo buduće akcije u svrhu 
poboljšanja uvjeta rada i odnosa prema novinarima ne samo u RH nego i šire 
 
Članovi IO iskoristili su priliku da predsjednika HND-a upozore na nedopustivo 
ponašanje člana NO HND-a, Danka Radaljca, koji je na svojem FB profilu uvrijedio 
dio sportskih novinara, a kroz svoje SMS-poruke proteklih dana pokazao da nije 
zaslužio mjesto u NO HND-a 
 
Nakon odlaska Saše Lekovića predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je konstatirao da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, te predložio sljedeći 
 
 
 
 
 



DNEVNI RED: 
 

1.     Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice IO HZSN-a 
2.    Aktivnosti između dviju sjednica IO (Ozmec, Bakić) 
3.    Stanje na poslovnom računu HZSN-a (Bakić)   

4.    Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2016/2017. (Brumec, Bakić)  
5.    Izvješće SEESJA i AIPS Europa Kongres (Ozmec, Lipovac) 
6.    Web stranica HZSN-a i aktivnosti članova (Bakić) 
7.    Razno 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
 
Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 2.  sjednice IO HZSN-a 
 
 
Ad. 2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne članove IO HZSN-a o 
aktivnostima  između dviju sjednica: 
 

- 15. lipnja 2015. godine Gradski ured je za upravu prihvatio Statut HZSN-a, koji 
je od tog datuma, prema zakonu, na snazi 

- Obavljene su sve aktivnosti za osnivanje Zadarske sekcije HZSN-a, pa će 
predsjednik, glavni tajnik i još 2 člana IO otputovati u Zadar na Osnivačku 
skupštinu, 25. i 26. rujna 2015.  

- Zbog loše organizacije Hrvatskog košarkaškog saveza nije realizirana HZSN 
ideja da se u cilju što boljeg povezivanja i suradnje sportskih novinara za 
vrijeme trajanja EuroBasketa u Zagrebu, organizira košarkaški turnir 
sportskih novinara. 

- Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker i HNS platili su 
prijevoz u Baku i Oslo četvorici dobitnika godišnjih nagrada HZSN-a: Židaku, 
Senčaru, Tuđenu i Jurišiću 

- 7. rujna završen je natječaj za nagradu „Biser“, koju su zajedno organizirali 
AIPS i Abu Dhabi Media (7 kategorija medijskog izražavanja sa po 10.000 
dolara nagrade). Neslužbeno je znano da je iz Hrvatske upućeno 3 prijedloga, a 
o nagradama će uskoro raspravljati IO AIPS-a (sjednica u Bahreinu početkom 
studenog), no detalji će biti poznati već krajem rujna 

- Mladi novinar Karlo Tašler bio je uz podršku HZSN-a jedan od sudionika 
AIPS-ove Škole za mlade novinare na 1. Europskim igrama u Bakuu 
(Azerbajdžan) od 12. do 28. lipnja 2015. godine. Tašler je za web stranicu 
HZSN-a i posebno izdanje Magazina AIPS napisao tekst „Neprocjenjivo znanje 
stečeno u Bakuu“ 

 
 
 



Ad.3. 
 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio prisutne da je trenutno financijsko 
stanje na računu HZSN-a 49.555,85. Detaljno izviješće je predano u pisanom obliku 
pa je sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Ad.4. 

 
Organizacijska tajnica HZSN-a Vesna Brumec izvijestila je članove IO HZSN-a 
sljedeće: 
 

- Trenutni broj članova HZSN-a je 144, od toga su 44 umirovljenika 
- Sukladno odluci sa 2. sjednice IO da svi sportski novinari koji do 30. lipnja  

2015. godine uplate članarinu za HZSN i AIPS, za razdoblje 2016/2017.,  
ostvaruju pravo na popust od 50 kuna, učlanjeno je novih 13 članova, a svoje 
članstvo  obnovila su 24 člana 

 
Otvorena je rasprava u kojoj je naglašena važnost povećanja broja članova HZSN-a, a 
nakon rasprave članovi IO HZSN-a su jednoglasno donijeli odluku da svi sportski 
novinari koji u razdoblju od 01. do 25. prosinca 2015. godine uplate članarinu za 
HZSN i AIPS, za razdoblje 2016/2017., ostvaruju pravo na popust. Konačan iznos 
„Božićnog popusta“ znat će se tek nakon sastanka IO AIPS-a u Bahreinu jer je moguće 
da AIPS povisi članarinu.  
 
Članovi IO HZSN-a su dogovorili da će do sljedeće sjednice svi članovi IO HZSN-a 
produljiti članstvo u HZSN-u i ispuniti prijavnice za AIPS 
 
Ad. 5. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je 14. rujna 2015. 
godine u Minsku (Bjelorusija) održan kongres AIPS Europa na kojem su bili 
predstavnici 26 zemalja, a na kongresu se najviše raspravljalo o  zaštiti sportskih 
prava na radiju i TV. Jura Ozmec je rekao da je nezadovoljan radom vodstva AIPS 
Europa. 
 
Nikola Lipovac, dopredsjednik HZSN-a i predsjednik Udruge sportskih novinara 
jugoistočne Europe (SEESJA) izvijestio je prisutne  da se u Banskom (Bugarska) od 1. 
do 5. lipnja 2015. godine održala konferencija SEESJA i malonogometni turnir. 
Glavna tema kongresa bila je „Uloga medija u sprječavanju dopinga sportaša mlađih 
od 18 godina i odgovarajućem kažnjavanju njihovih roditelja, trenera te sportskih 
dužnosnika.  
Na kongresu je zaključeno da sportski novinari jugoistočne Europe nisu dovoljno 
educirani u borbi protiv dopinga, a usvojena je i deklaracija koja će biti poslana 
MOO-u, Sportskom povjerenstvu Europske unije, AIPS-u i svim nacionalnim 
udrugama sportskih novinara širom Europe. 
Hrvatska malonogometna reprezentacija sportskih novinara osvojila je na turniru 
novinarskih selekcija 3. mjesto. 

Na kraju ove točke dnevnog reda Jura Ozmec i Nikola Lipovac su predložili, a članovi 
IO jednoglasno podržali ideju da SEESJA (Udruga sportskih novinara jugoistočne 



Europe) održi sastanak njihovog IO u Zagrebu početkom studenog, uz nazočnost 
članova IO HZSN-a i članova HND-a. 

Ad. 6. 

Web stranica HZSN-a je ažurirana i funkcionira prema zacrtanim planovima, uz 
objavljivanje (prenošenje) članaka iz svih sportskih medija, postoji uvid u arhivu svih 
objavljenih tekstova i newslettera te usvojenih zapisnici svih sjednica IO HZSN od 
2003. godine, opravdava uloženi trud u izradu nove web stranice.  

 
Ad.7. 
 

- U vezi nedopustivog ponašanja člana Nadzornog odbora HND-a Danka 
Radaljca koji je na svojem FB profilu uvrijedio dio sportskih novinara, 
otvorena je rasprava u kojoj su članovi IO došli do još nekih saznanja, pa je 
nakon rasprave jednoglasno odlučeno da će IO HZSN-a od Središnjeg 
odbora HND-a službeno zatražiti da se Danko Radaljac izuzme iz rada 
Nadzornog odbora HND-a i iz svih funkcija u HND-u. 

 
- članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da članovi Komisije za dodjelu 

HZSN nagrada i ove godine budu: predsjednik Robert Valai te članovi: Ivana 
Lukačić, Anton Samovojska, Zlatko Abramović i Lovorko Magdić. 

 
- Članovi IO HZSN-a jednoglasno su usvojili prijedlog Hrvatskog društva za 

povijest sporta u kandidaturi Jurice Gizdića za državnu nagradu „Franjo 
Bučar“. 

 
- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da će se 

sljedeći kongres AIPS-a održati u Dohi od 6. do 12. veljače 2016. godine. 
Predložio je da na kongres idu 3 člana IO HZSN-a, predsjednik, glavni tajnik i 
predsjednik SEESJA. 

 
Dovršeno u 18.30 sati. 

 
 
 

Zabilježila: 
 

Vesna Brumec      Glavni tajnik HZSN-a 
Organizacijski tajnik HZSN-a    Marijan Bakić 

 
 
 
        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 

 


