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Z A P I S N I K 
 

Sa 27. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 08. studenog  2010. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Marijan Bakić, Gordana Gaćeša, Zlatko 

Karlo, Nikola Lipovac, Anton Filić 
  
ODSUTNI: Robert Valai, Rober Šalinović, Romano Janečić 
 
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 dviju sjednica  
3. Inicijativa za srednjeeuropskom udrugom  
4. Završna odluka o preporuci HOO-u oko akreditacija za London  
5. Prijedlog o automatskom članstvu u HZSN članova Zbora fotoreportera (koji to žele i ispune 

pristupnicu), bez naknade  
6. Informacija o „Sportskoj televiziji“ koju pokreće HOO 
7. Načelno definiranje datuma i procedura za Izborni Sabor HZSN-a, veljača/ožujak 2011. 
8. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
 
Ad. 2. 
 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je HZSN ostao bez 2 
člana (umrli su Zdravko Švegar i Ante Dujmić)  i da je trenutni broj HZSN članova 207 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da je napisao odgovor na 
tekst novinara Tvrtka Puljića, objavljen u „Sportskim novostima“ 4. studenog 2010. pod 
naslovom „Prostitucija ceha“, jer je Puljić, po mišljenju predsjednika HZSN-a, neopravdano i 
neargumentirano prozvao Hrvatski zbor sportskih novinara. Otvorena je rasprava u kojoj je 
dopredsjednik HZSN-a Anton Filić izrazio svoje ne slaganje s mišljenjem predsjednika HZSN-
a Jure Ozmeca, a nakon rasprave Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da će on 
Tvrtka Puljića prijaviti Viječu časti HZSN-a 

 



Ad.3.  
 
U vezi pokretanja inicijative za srednjeeuropskom udrugom sportskih novinara, predsjednik HZSN-a 
Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da zbog odsutnosti predsjednika i glavnog tajnika HOO-a, 
Zlatka Mateše i Josipa Čopa, još nije održan sastanak na kojem bi predstavnici HZSN-a i HOO-a 
dogovorili moguću podršku i pomoć HZSN-u od strane udruženja predsjednika i glavnih tajnika 
olimpijskih odbora srednje i jugoistočne Europe.  
Dopredsjednik HZSN-a Anton Filić je izrazio žaljenje zbog neuspjelih pokušaja da BASU (udruga 
sportskih novinara jugoistočne Europe) postane jedna od vodećih udruga Europe. Podsjetio je da je 
od 2004. godine kada je HZSN imao status promatrača na Kongresu BASU-a, pa do listopada 2009. 
kada je održan zadnji Kongres BASU-a, HZSN postao i bio jedan od najaktivnijih članova BASU-a 
(HZSN je sudjelovao na svim sastancima članica BASU-a,  HZSN je napravio prijedlog Statuta BASU-
a, HZSN je sudjelovao u organizaciji izbora za najboljeg sportaša Balkana, dopredsjednik HZSN-a 
Anton Filić je na zadnjem Kongresu  BASU-a izabran i za dopredsjednika BASU-a…) 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je još jednom podsjetio članove IO HZSN-a da su krajem travnja i 
početkom svibnja ove godine održani Kongresi UEPS-a i AIPS-a na kojima se pokazalo da se HZSN u 
razmišljanjima odmakao od Grčke, pogotovo Turske i Bugarske, i da su nam Mađari, Česi, Rusi, 
Austrijanci i Talijani puno bliži. Naglasio je da je zaključak s prošlih sjednica IO HZSN-a da je  
inicijativa za pokretanje srednjeeuropske udruge sportskih novinara puno bolja prilika za veću 
suradnju HZSN-a sa sportskim novinarima iz drugih zemalja, i ponovio da HZSN želi biti predvodnik te 
nove srednjeeuropske inicijative. 
 
Ad.4. 
 
Gordana Gaćeša je izvijestila članove IO HZSN-a da je u Hrvatski olimpijski odbor stiglo 29 prijava za 
dobivanje akreditacija za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine i podsjetila da su dobivene kvote 
HOO-a za „IO London 2012“: 16 novinarskih  4 foto i 2. specijalističke akreditacije.  
Otvorena je rasprava nakon koje je Izvršni odbor HZSN-a donio konačnu odluku o prijedlogu 
raspodjele  akreditacija na koje HOO ima pravo: 
 

r.br. NOVINE/AGENCIJE/PORTALI INTERES E Ep Es 

  INTERES PRIJEDLOG   IO HZSN-a 

1. HINA 1E i 1Ep 1 E  1 Ep  

2. CROPIX 1Ep  1 Ep  

3. PIXSELL 2Ep  2 Ep  

4. SPORTSKE NOVOSTI 2E 2 E   

5. SPORT PLUS 2E 1 E   1 Es 

6. JUTARNJI LIST 3E i 1Es 2 E    

7. VEČERNJI LIST 2E 1Es 2 E   1 Es 

8. SLOBODNA DALMACIJA 2E 1 E   

9. NOVI LIST 2E i 1Ep 2 E    

10. VJESNIK 1E 1 E   

11. 24 SATA 2E 1 E   

12. GLAS SLAVONIJE 1E 1 E   

13. GLAS ISTRE 
NISU ZAINTERESIRANI 

14. NET.HR 

15. INDEX.HR 2E    

16. SPORTNET.HR 1E 1 E   

17.* T-PORTAL  1E 1 E   

UKUPNO 29 16 4 2 

 
Na osnovu ovog prijedloga Izvršnog odbora HZSN-a konačnu odluku o raspodijeli akreditacija donosi 
Hrvatski olimpijski odbor. 
 
Ad. 5. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio automatsko članstvo u HZSN članova Zbora 
fotoreportera (koji to žele i ispune pristupnicu), bez naknade.  
Otvorena je rasprava nakon koje nije prihvaćen navedeni prijedlog 



Ad. 6. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da će Hrvatski olimpijski odbor, 
sukladnu odluci Vijeća HOO-a, konkurirati za jedan od triju specijaliziranih nacionalnih digitalnih 
kanala. Naziv specijaliziranog televizijskog programa s kojim HOO konkurira na natječaju je „Sportska 
televizija“, a osnova djelovanja „Sportske televizije“ bila bi praćenje i prezentacija hrvatskoga sporta. 
Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za davanje koncesije biti će 16. studenog 2010. godine, a 
unutar 30 dana od otvaranja ponuda, Vijeće za elektroničke medije donijet će odluku o dodjeli 
koncesija (rok je 16. prosinca 2010.) 
Članovi IO HZSN-a su pozdravili inicijativu pokretanja „Sportske televizije, a o mogućoj ulozi  HZSN-a 
na „Sportskoj televiziji“ članovi IO HZSN-a razgovarat će ako HOO dobije koncesiju 
 
Ad. 7. 
 
Članovi IO HZSN-a načelno su definirali datum i procedure za 20.(Izborni) Sabor HZSN-a:  
 

- 20. Sabor HZSN-a  održati će se 28. veljače ili početkom ožujka 2011. godine,  u Zagrebu u 
Novinarskom domu 

- sve prijave kandidatura za funkcije predsjednika i glavnog tajnika  trebaju biti predane do 15. 
veljače 2011. godine, a na Saboru će se izabrati i organizacijski tajnik , te članovi IO HZSN-a 

- jedini preduvjet za kandidaturu je članstvo u HZSN-a 
- na Saboru će biti dodijeljena priznanja i nagrada HZSN-a, pa će se na sljedećoj sjednici IO 

HZSN-a predložiti članovi Komisije za dodjelu priznanja i nagrada 
- svi članovi HZSN-a će o Saboru dobivati pojačane pisane obavijesti  
 

Ad. 8. 
 
- Dobitnici HZSN priznanja za 2009. godinu, Neven Cegnar i Damir Senčar nisu mogli 

prisustvovati prošlom Saboru HZSN-a, pa će im dobivena HZSN priznanja biti predana 26. 
studenog, prije početka stolnoteniskog meča između stolnotenisačica Mladost Iskon-a i CP 
Lys Lille Metropole. Neven Cegnar je izbornik stolnoteniske ženske reprezentacije i dobitnik je 
Priznanja za suradnju s medijima, a Damir Senčar, fotograf, dobitnik je Posebnog  priznanja 
HZSN-a 

- Europska unija sportskih novinara (UEPS) promijenila je adresu i osvježila službenu 
internetsku stranicu. Najveća novost na portalu, na adresi HIPERLINK 
www.uepsmedia.eu/europe/, je bogatiji multimedijski sadržaj (video prilozi i galerija slika 

- Ivana Lukačić je izvijestila članove IO HZSN-a da je sa članovima Hrvatskog fair play odbora 
(HFPO), od 28. do 30 listopada 2010., u Pragu, sudjelovala na 16. europskom fair play 
kongresu i generalnoj skupštini Europskog fair play pokreta (EFPM).Tema dvodnevnog 
kongresa bila je „Edukacija u školi“, a sve informacije u vezi navedenog kongresu mogu se 
pročitati na web stranici HZSN-a 

- članovi IO HZSN-a su jednoglasno prihvatili prijedlog Ivane Lukačić da ona pored toga što 
vodi brigu i uređuje web stranice HZSN-a,  otvori i brine se o HZSN profilu na  facebook i 
twiter internetskim društvenim mrežama  

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da 
HZSN i ove godine slanjem čestitki zaželi sretnu i uspješnu Novu godinu svim članovima 
HZSN-a, sportskim savezima, te sponzorima i prijateljima HZSN-a 

 
 

Dovršeno u 18.10. sati. 
 

 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 


