
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 25. travnja 2008. 
Broj: 05/08/vb 
 

 
Z A P I S N I K 

 
Sa 10. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 25. travnja 2008. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.15 
 

 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Gordana Gaćeša, Robert Šalinović 
  
ODSUTNI: Robert Valai, Marijan Bakić, Nikola Lipovac, Anton Filić, Zlatko Karlo, Romano 

Janečić 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ovjera zapisnika s prošle sjednice   
2. Aktivnosti između dviju sjednica  
3. Aktualne odluke UEPS-a  
4. Nogometna utakmica protiv slovenskih sportskih novinara  
5. Stolnoteniski turnir hrvatskih sportskih novinara  
6. Razno    

 
Ad. 1. 

 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 9. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad 2. 
 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove IO HZSN-a da nije dobio nikakav 
odgovor od T-HT u vezi poslanog prijedloga marketinške kompenzacije za instaliranje 
WLAN HotSpot T-COM-a na stadionima i u dvoranama 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je pokrenut proces 
promjene administratora službene web stranice HZSN-a pa bi ona uskoro trebala 
proraditi  

Ad. 3. 
 
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a o temama sastanka 

predsjednika europskih udruga sportskih novinara (UEPS) koji je održan u Klagenfurtu i 
na kojem su predložene promjene Statuta i statusa UEPS-a. Članovi IO HZSN-a su 
podržali navedene promjene jednako kao i kandidaturu predsjednika HZSN-a i 
dopredsjednika UEPS-a Jure Ozmeca za člana Izvršnog odbora Međunarodne udruge 
sportskih novinara (AIPS). O navedenim prijedlozima glasovat će se na kongresu AIPS u 
Pekingu ove godine 



Ad. 4. 
 
- tijekom neslužbenog dijela sastanka predsjednika europskih udruga sportskih novinara 

(UEPS) u Klagenfurtu, dogovorena je od strane predstavnika HZSN-a Jure Ozmeca i 
predstavnika slovenske udruge sportskih novinara nogometna utakmica između hrvatskih 
i slovenskih sportskih novinara 

- utakmica će se održati 02. svibnja 2008. u Brežicama, a uzvrat će najvjerojatnije biti u 
Karlovcu najesen  

- Iibornik hrvatske novinarske reprezentacije je Anton Samovojska, a pozvani su igrači iz 
svih medija 

- HZSN će zahvaljujući odličnoj suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom (HNS) probati 
osigurati originalne dresove hrvatske reprezentacije 

 
Ad. 5. 
 
- nakon nogometa, 04. svibnja 2008. HZSN organizira i 1. stolnoteniski turnir za novinare 

koji će se održati u stolnoteniskoj dvorani Mladost Iskona na Savi 
- pozvat će se novinari iz svih medija, a zainteresirani će se moći prijaviti glavnom tajniku 

HZSN-a Marinu Šarecu 
 
Ad.6. 
 
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili 

da svi sudionici na oba sportska susreta imaju mogućnost besplatnog učlanjenja u HZSN 
na period od 4 godine 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove Io HZSN-a da je Hrvatski olimpijski 
odbor uplatio na račun HZSN-a predviđena godišnja sredstva u iznosu od 86.602,00 kn 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će HZSN sljedeće 
godine, u jesen, slaviti 60 godina postojanja i rada, te da će u organizaciju proslave biti 
uključeni i Hrvatski olimpijski odbor, Zagrebački športski savez i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa. Jura Ozmec je napomenuo da sljedeće godine i kulturno umjetničko 
društvo „Lado“ slavi istu godišnjicu pa je najavio mogućnost zajedničke suradnje u 
organizaciji proslava…. 

-  
 

Dovršeno u 18.15. sati 
 
 
 

Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 
 

 

 


