
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 26. listopada 2015. 
Broj: 13/15/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 4. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 26. listopada 2015. godine, u 
Novinarskom domu u Zagrebu. 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac,  Robert Šalinović, Ivana 
                         Lukačić Krajina, Zlatko Karlo, Robert Valai, Lovorko Magdić  
 
ODSUTNI: Ante Župan,  Vinko Knežević, Rudolf Starić 
 
OSTALI  PRISUTNI:  Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum 
za donošenje pravovaljanih odluka, te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 
1.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice IO HZSN-a 
2.    Aktivnosti između dviju sjednica IO (Ozmec, Bakić) 
3.    Tumačenje Odbora za Statut HND-a (Ozmec) 
4.    Stanje na poslovnom računu HZSN-a (Bakić) 
5.    Izvještaj sa Središnjeg odbora HND-a (Magdić) 
6.    Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2016/2017. (Brumec) 
7.    Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 03.  sjednice IO HZSN-a  
 
Ad.2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne članove IO HZSN-a o 
aktivnostima  između dviju sjednica: 
 
- Nakon karlovačke, međimurske i splitske sekcije, 3. listopada 2015. godine 
osnovana je Sekcija HZSN Zadar. Za  predsjednika je izabran Željko Kapelari, novinar 
HRT Radio Zadra, tajnika Ante Župan, ujedno i član Izvršnog odbora HZSN-a. U 
peteročlanom Izvršnom odboru, uz njih dvojicu, još su Mladen Malik (portal eZadar), 
Jure Perišić (Novi radio) i Roman Morović (Zadarski list). Osnivačkoj skupštini 
nazočili su i Jura Ozmec i Marijan Bakić, predsjednik i glavni tajnik HZSN te gosti iz 
splitske sekcije Tomislav Gabelić i Bernard Jurišić. 



- Članovi IO HZSN-a reagirali su na odluku Hrvatskog nogometnog saveza da HNS 
novinarima portala Indeks.hr zabranjuje dolazak na utakmice hrvatske 
reprezentacije, konferencije za novinare i praćenje svih drugih aktivnosti HNS-a. U 
reagiranju su članovi IO naglasili kako su protiv isključenja novinara, ali i protiv 
huškanja.  
Priopćenje HZSN-a na odluku HNS-a je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
- Do 30. rujna završene su prijave za „Biser“, nagradu najboljim svjetskim sportskim 
novinarima koju će krajem godine po prvi puta u povijesti dodijeliti AIPS (Svjetska 
udruga sportskih novinara) u suradnji s Abu Dhabi Media Group. Pristiglo je 660 
uradaka, a iz Hrvatske je sudjelovalo petero novinara iz 5 redakcija, svaki s jednom 
prijavom (D. Senčar, T. Židak, J. Ozmec, M. Horvat i D. Lacković)), što je najviše 
prijava od zemalja u regiji, ali i na vrhu prijava u odnosu na prijave iz zemalja članica 
SEESJA (Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe) te su izjednačeni s 5 prijava 
iz Mađarske. Do 15.10. se članovi Izvršnog odbora AIPS-a moraju izjasniti o 
kandidatima za glavne nagrade, na način da će sustavom glasovanja odabrati po 10 
uradaka iz svake kategorije. Svečano proglašenje dobitnika održat će se u Abu 
Dhabiju 15. prosinca 2015. godine. 

 
- Hrvatsko novinarsko društvo i HZSN najoštrije su osudili  napad na dvojicu grčkih 
novinara koji su doputovali u Zagreb pratiti utakmicu nogometne Lige prvaka između 
Dinama i Olympiacosa. HND i HZSN su i zbog navedenog događaja više nego 
spremni sudjelovati u radu Nacionalnoga vijeća koje se bavi problemom nereda na 
sportskim događajima i oko sportskih terena. 

 
Ad.3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da su sa pozivom 
na današnju sjednicu dobili na uvid Tumačenje Odbora za Statut HND-a u kojem 
stoji i sljedeće: „.Primanjem u HND član prihvaća prava i obveze propisane 
Statutom, Kodeksom časti hrvatskih novinara i ostalim aktima HND-a. „ 
Sukladno navedenom predsjednik Ozmec je konstatirao da  HZSN i HND poštuju isti 
Kodeks pa se tako i obavijest HND-a od 19. listopada 2015. godine u kojoj stoji da je 
sudjelovanje u političkoj kampanji nespojivo s članstvom u HND-u, odnosi i na sve 
članove HZSN-a.  
Tumačenje Odbora za Statut HND-a je sastavni dio ovog zapisnika. 
  
Ad.4. 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio prisutne da HZSN trenutno na 
poslovnom računu ima 45.880,07. Naglasio je da  HOO kao najveći sponzor HZSN-a 
podmiruje sve svoje obveze te da mu je rečeno kako će jednaka sredstva iz 2015. 
godine HOO-a dodijeliti HZSN-u i u 2016. godini.  
- Detaljno financijsko izviješće je predano u pisanom obliku pa je sastavni dio ovog 
zapisnika.  

Ad.5. 
 
Lovorko Magdić je izvijestio prisutne da su se članovi Središnjeg odbora HND-a 
složili s  mišljenjem IO HZSN-a da je nedopustivo ponašanje člana NO HND-a, 
Danka Radaljca, koji je na svojem FB profilu uvrijedio dio sportskih novinara, i da 
zbog toga on ne može biti član NO HND-a. Međutim, u zapisniku sjednice Središnjeg 



odbora HND-a je navedeno mišljenje jednog dijela Središnjeg odbora HND-a da 
HZSN nije dosljedan jer nije reagirao na održanu press konferenciju Brune Marića 
nakon derbija Hajduk – Dinamo. 
Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a zaključili da Lovorko Magdić 
treba dati primjedbu na zapisnik Središnjeg odbora HND-a obzirom da je press 
konferencija Brune Marića održana u Hotelu Westin, a ne u prostorijama HNS-a što 
je onda nešto sasvim drugo u pogledu HZSN „nadležnosti“. 
 
Član Nadzornog odbora HND-a Danko Radaljca koji je na svojem FB profilu uvrijedio 
dio sportskih novinara, podnio je ostavku i više nije član Nadzornog odbora HND-a 
 
Ad 6. 
 
Od prošle sjednice IO učlanjeno je u HZSN 7 novih članova, a svoje članstvo u HZSN-
u je produžilo 11 novinara. Trenutni broj članova HZSN-a je 151. 
Za pretpostaviti  je da će AIPS povisiti svoju članarinu za 2016/2017. godinu, a kako 
će se  iznos članarine znati tek nakon sastanka IO AIPS-a u Bahreinu, a IO HZSN-a će 
na svojoj sljedećoj sjednici definirati visinu „Posebnog popusta“ za sve one koji će se 
učlanjivati ili produžiti svoje članstvo u HZSN u periodu od 1. do 31. prosinca 2015. 
godine. 
 
Ad. 7. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da su uz poziv na 
sjednicu dobili draft dokument u kojem je iznio svoje razmišljanje u vezi budućnosti 
SEESJA. Pojasnio je da misli, jednako kao i predsjednik SEESJA Nikola Lipovac, da 
je došlo do zasićenja i da je krajnje vrijeme da to netko promijeni, a uoči sastanka u 
Dohi, u veljači 2016. godine.  
Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a jednoglasno odlučili da se 
navedeni dokument pošalje predsjednicima i tajnicima nacionalnih udruga sportskih 
novinara zemalja SEESJA. Predloženi dokument je sastavni dio ovog zapisnika. 

 
U cilju što bolje suradnje HZSN-a i Zbora fotoreportera Robert Valai će svaki mjesec 
izabrati po 10 najuspješnijih fotografija agencija Pixell i Cropix, a koje će u konačnici 
kandidirati i za godišnju nagradu HZSN-a. Na web stranicu HZSN-a će se staviti i link 
navedenih agencija. 

 
Zamoljeni su svi članovi IO HZSN-a da se dodatno angažiraju oko prikupljanja 
prijedloga za nagrade HZSN-a za sljedeći Sabor krajem veljače 2016. godine 
 
 

Dovršeno u 18.30 sati. 
 

Zabilježila: 
 

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

        Predsjednik HZSN-a 
        Jura Ozmec 


