
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 19. rujna 2011. 
Broj: 07/11/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
sa 4. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 19. rujna 2011. godine u Novinarskom 
domu u zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:   Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić, Marin Šarec, Nikola Lipovac,  

Zlatko Karlo, Robert Šalinović, Robert Valai 
  
ODSUTNI: Željko Kesovija, Anton Filić, Iva Perdec Augustić 
 
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. Ovjera zapisnika s prošle sjednice  
2. Aktivnosti između dviju sjednica (Jura Ozmec)  
3. Izvješće o pripremama za Kongres u Poreču (Ivana Lukačić i Marin Šarec)  
4. Izvješće o obnovi članstva za 2012.- 2013. godinu  
5. Razno  

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

 
Ad. 1. 
 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 3.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
 
Ad. 2. 
 

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je između dviju 
sjednica obnovljena web stranica HZSN-a i da je od srpnja 2011. godine  uređuje 
Robert Šalinović  

- Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio  članove IO HZSN-a da je od srpnja 
2011. pokrenut i newsletter HZSN-a, ali i upozorio na nekoliko tehničkih nedostataka 
koje treba hitno popraviti (u newsletteru mora biti link na HZSN web stranicu) 

- Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da zbog 
novonastalih obaveza u vezi uređivanja i popunjavanja web stranice HZSN-a, Robert 
Šalinović neće biti koordinator za sekcije-članove na području splitsko-dalmatinske 
regije (Split). Koodinator za navedenu regiju od sada će biti Marijan Bakić 

 
 



Ad. 3. 
 
U vezi priprema za 17. Fair Play Kongres  koji će se održati u Poreču od 28. do 30. rujna 2011. 
godine, a čiji je HZSN suorganizator izrečeno je sljedeće: 
 

- Ivana Lukačić i Marin Šarec napisali su članak  za uvodnu brošuru pod naslovom 
„Fair play u hrvatskim medijima“ , a Jura Ozmec će biti jedan od predavača na 
okruglom stolu.. 

- Robert Valai je uz pomoć G. Jukića u završnoj fazi pripreme izložbe sportskih 
fotografija koja će se tijekom kongresa moći razgledati. Rekao je da su izabrane 
32 fotografije od gotovo svih najboljih majstora hrvatske sportske fotografije 

Na kraju ove točke dnevnog reda Robert Valai je predložio, a članovi IO HZSN-a 
jednoglasno prihvatili da IO HZSN-a uvede „instituciju zahvalnice“ kako bi se u ovom 
slučaju zahvalilo Jukiću na velikoj pomoći i doprinosu u organiziranju izložbe, ali i 
kako bi se ubuduće na jednak način moglo zahvaljivati svim  HZSN „pomagačima“  

 
Ad 4. 
 
U vezi  pokretanja postupka obnove članstva HZSN-a za sljedeće dvogodišnje 
razdoblje (2012-2013)  konstatirano je da obnova zapravo još nije počela s 
obzirom da su svoje članstvo do sada obnovila tek dvojica sadašnjih članova 
HZSN-a. Sukladno navedenom glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je zamolio da 
obnovu članstva što prije naprave članovi IO HZSN-a, te da se u narednom 
periodu u svakom newsletteru objavljuje obavijest o tijeku obnove članstva i 
popustima koji vrijede do 31.12.2011. godine 
 
 
Ad 5. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a o trenutnom 
stanju na HZSn računu:  
 
- na HZSN računu trenutno je 6.292,00 kn 
- od ukupnog iznosa koji je HOO predvidio za HZSN u 2011. godinu ostalo je još 

26.723,50 kn 
- Dug HZSN-a prema HND-u je cca 6.000.00 kn 
 
Robert Valai je poučen iskustvom na netom završenom atletskom mitingu u 
Zagrebu (Hanžek 2011. godine) upozorio članove IO HZSN-a na nedopustivo 
slabe-loše  „informatičke veze“ na sportskim borilištima koje  fotoreporterima 
onemogućavaju normalan rad. Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio 
članove IO da je u vezi sprečavanja navedenog problema HZSN još prije nekoliko 
godina pokrenuo inicijativu rješavanja optike na svim borilištima u Hrvatskoj 
(prije svega na nogometnim stadionima), a koja na žalost nije do kraja 
realizirana.. Rekao je da je problem optike na borilištima-stadionima pitanje 
pristupa svakog kluba i organizacije na samom borilištu-stadionu. Otvorena je 
rasprava nakon koje je zaključeno da će Jura Ozmec u cilju rješavanja navedenog 
problema uputiti pismo prije svega predsjedniku Udruge prvoligaša HNL-a, te 
predsjedniku Zbora fotoreportera HND-a 
 
 



Koordinator za sekcije-članove na području varaždinske, čakovačke i koprivničke 
regije, Nikola Lipovac je izvijestio članove IO HZSN-a da su predstavnici 
navedene regije izrazili veliku želju za organiziranjem sastanka s članovima IO 
HZSN-a pa će članovi IO HZSN-a na sljedećoj sjednici IO HZSN-a definirati 
datum i mjesto sastanka 
 

Dovršeno u 18.10. sati. 
 

Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 
 


