
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 05. srpnja 2010. 
Broj: 06/10/vb 
 
 

B I LJ E Š K A 
 

 
Sa 25. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 02. srpnja  2010. godine u dvorani Kristal, Matka 
Laginje 1, u Karlovcu 
 

Započeto u 18.30 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Ivana Lukačić, Marijan Bakić, Robert Šalinović, Robert Valai, Gordana 

Gaćeša 
  
ODSUTNI: Anton Filić, Marin Šarec, Zlatko Karlo, Romano Janečić, Nikola Lipovac 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec, Josip Perković, Branko Obradović 
 
 
Povodom 02. srpnja, Svjetskog dana sportskih novinara, u Karlovcu je održana svečana sjednica 
Izvršnog odbora Hrvatskog zbora sportskih novinara kojoj su pored članova IO HZSN-a prisustvovali i 
predstavnici lokalnih medija, gg Josip Perković i Branko Obradović.  
Sjednicu je otvorio i pozdravio prisutne predsjednik  HZSN-a Jura Ozmec nakon čega je govorio o 
putu i stalnom cilju HZSN-a prema ujedinjenju i olakšavanju uvjeta rada sportskih novinara u 
Hrvatskoj. Posebno je naglasio važnost širenja ideje i broja članova, pa je izvijestio prisutne o 
sljedećem: 

- pokrenuta je akciji povećanja broja članova HZSN-a u kojoj je do kraja godine ponuđen popust 
pri učlanjenju u HZSN, ukoliko će se novi članovi ujedno učlaniti i u AIPS. Rezultat akcije je da 
je u prvih 10 dana učlanjeno 7 novih članova, a još je toliko pristiglih pristupnica…. Trenutni 
broj članova HZSN-a je 201 

- u cilju širenja aktivnosti, te proširenju utjecaja HZSN-a u regiji maksimalno je intenzivirana 
priča oko izrade Statuta koji bi umjesto „balkanske“ bio „srednjeeuropska“ inicijativa, a HZSN 
predvodnik te nove „srednjeeuropske“ inicijative 

- pored inicijatora Davora Gavrana, glasnogovornika HNS-a, konkretna rješenja za izradu 
Kodeksa ponašanja sportskih novinara prema sportskim savezima, na svim utakmicama, 
tijekom priprema i na press konferencijama… ponudit će i  članovi IO HZSN-a 

- od 01. svibnja intenziviran je rad na web stranici HZSN-a, uređuje ga članica IO HZSN-a Ivana 
Lukačić  

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio prisutne da je prošle godine od 05. do 07. rujna u 
Zagrebu uspješno organizirana proslava 60. obljetnice HZSN-a i sjednica IO UEPS-a kojima su 
prisustvovali najviši predstavnici UEPS-a i predsjednik AIPS-a, te najviši predstavnici HOO-a i ZŠS-a. 
U travnju ove godine na Kongresu UEPS-a Jura Ozmec je bio jedan od 2 kandidata za predsjednika 
UEPS-a.  Za predsjednika UEPS-a izabran je grk Yannis Daras 
 
Na kraju sjednice predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je zahvalio ljubaznim domaćinima na organiziranju 
svečane sjednice IO HZSN-a sa željom da i nadalje novinari budu uz sportaše, ali i obrnuto. Nakon 
sjednice su se članovi IO HZSN-a pridružili proslavi 75 godina Veslačkog kluba Korana. 

 
Dovršeno u 19.00 sati. 

 
 
Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 


