
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 08. lipnja 2007. 
Broj: 05/07/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 2. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 14. svibnja 2007. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Robert Valai, Marijan Bakić, Antun Filić, Zlatko Karlo, 
 Robert Šalinović, Romano Janečić, Gordana Gaćeša 

 
ODSUTNI: Nikola Lipovac 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Ivana Lukačić, Vesna Brumec,  
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ovjera zapisnika s prošle sjednice 
2. Prijedlog za popunu IOHZSN-a 
3. Aktivnosti između dvije sjednice 
4. UEPS aktivnosti (Jura Ozmec), Olympia i AIPS kongres 
5. Sponzorske aktivnosti 
6. Plan zaduženja članova IO HZSN-a 
7. Razno 
 
 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

Ad. 1. 
 

Jednoglasno je usvojen zapisnik  sa 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
 

Ad. 2. 
 

Sukladno obećanju s prošle sjednice IO HZSN-a predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je na početku 
sjednice predstavio 11. članicu IO HZSN-a Ivanu Lukačić, urednicu u redakciji HRT weba. 
Naglasio je da i nju, kao i Gordanu Gaćešu na idućem Saboru za punopravno članstvo u IO 
moraju potvrditi članovi HZSN-a, ali da će do tada njih dvije biti aktivne i potpuno ravnopravne u 
radu IO HZSN-a. Na kraju ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je 



konstatirao da je sada riješen i jedan od zaključaka sa 16. Sabora HZSN-a, da se u rad IO HZSN-
a uključi više novinarki, te da se posveti pažnja i web novinarstvu. 
 
 
Ad. 3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne da prema posljednjim informacijama HZSN 
broji 246 članova, a još se očekuju prijave pojedinaca iz Sportskih novosti, Novoga lista i iz 
Karlovačke sekcije. Vezano uz iskaznice HZSN-a, napomenuo je da će od rujna započeti akcija 
prikupljanja članarina za period 2008-2012, te promjena iskaznica, pa je nužno obavijestiti sve 
članove HZSN-a da provjere svoje podatke u bazi HZSN-a, kako bi proces tekao sto brže. 
 
Ad. 4. 
 
Na sjednici je donesen zaključak da će HZSN podržati prijedlog da se Kongres Europske unije 
sportskih novinara (UEPS) održava svake 2 godine, a ne kao do sad svake 4 i to nezavisno od 
Kongresa AIPS-a. Već u studenom (2. do 4. studeni 2007.) Zagreb i HZSN će organizirati 
sjednicu IO UEPS-a, a domaćin sjednice bit će dopredsjednik UEPS-a i predsjednik HZSN-a 
 
Ad. 5.  

 
Sukladno najavama s prošle sjednice, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO 
da su odrađeni  preliminarni razgovori s firmom "adriatica.net" u pogledu suradnje, posebno 
organizacije putovanja na OI u Peking, ali i šire. Naglasio je da je i riješen problem privremeno 
ukinute povlastice parkiranja uz sportski park Mladost i na Jarunu, te privremeno ukinutog 
popusta na odjeću i obuću Reebok u dućanima Shoebedoo širom Hrvatske (od 15. svibnja svi 
članovi HZSN-a ponovno imaju iste povlastice uz predočenje važeće iskaznice). 
 
Ad. 6. 
 
Robert Valai pripremit će projekt omogućavanja radnog prostora fotografima na svim 
prvoligaškim nogometnim stadionima u Hrvatskoj, koji će HZSN uz potporu sponzora i obavezno 
razumijevanje Udruge prvoligaša pokušati realizirati već do početka iduće natjecateljske sezone, 
a potom isto to probati organizirati i u sportskim dvoranama u Hrvatskoj. Vezano uz taj problem, 
članovi IO HZSN-a su izrazili zabrinutost što se sportske novinare i fotoreportere ne pita kakve su 
naše potrebe u budućoj ZG Areni, no još ima dovoljno vremena za te razgovore…. 
 
 

Ad. 7.  
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da u  Bregenzu 16. svibnja 2007. počinje 
Kongres AIPS-a. Predložio je, a članovi IO jednoglasno prihvatili da HZSN na navedenom 
kongresu predstavljaju predsjednik i glavni tajnik HZSN-a, Jura Ozmec i Marin Šarec. 
 
 
 

Dovršeno u 18.00 sati. 
 

 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 


