
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 17. rujna 2007. 
Broj: 07/07/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 4. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. rujna 2007. godine u Novinarskom domu 
u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Anton Filić, Nikola Lipovac, Robert  
 Valai, Robert Šalinović 
  

 
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Gordana Gaćeša, Marijan Bakić, 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. Razgovor s T-HT-om o besplatnom wirelesu na stadionima (Valai, Šarec) 
3. Spor Željka Lukunića i Dinama (Ozmec, Šarec) 
4. Nove iskaznice (Ozmec, Brumec) 
5. Kampanja za obnovu članstva u HZSN-u i AIPS-u 
6. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

Ad. 1. 
 

Jednoglasno je usvojen zapisnik  sa 3. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2.  
 
Ponukani pojedinačnim prigovorima svojih članova fotoreportera i urednika fotografije dnevnih 
listova, HZSN je na inicijativu člana IO HZSN-a Roberta Valaia odlučio pokrenuti akciju 
poboljšanja radnih uvjeta fotoreportera, s ciljem uvođenja wirelesa na svim prvoligaškim 
stadionima i većim dvoranama u Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Robert Valai i glavni tajnik 
HZSN-a Marin Šarec su izvijestili članove IO HZSN-a da su organizirali sastanak s T-HT-om na 
kojem se razgovaralo o načinu uvođenja poboljšanja uvjeta izvješćivanja sa sportskih događaja 
(telekomunikacije i infrastruktura), a zapisnik sa sastanaka s predstavnicima T-HT-a je sastavni 
dio ovog zapisnika. Nakon svega iznesenog  predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a 
članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili sljedeće: 
 



- u dogovoru s Udruženjem prvoligaških klubova treba provjeriti postojeće stanje i prema 
tome izraditi prijedloge poboljšanja, za početak na stadionima u Splitu, Rijeci, Osijeku i 
Zagrebu  

- kod dvorana potrebno je hitno pronaći drugu stranu za sugovornika (društva za 
upravljanje objektima ili klubovi koji ih najčešće koriste odnosno njihovi savezi) kako bi se 
što prije dobila potrebna odobrenja za instaliranje wirelesa 

- instalirani wireles besplatno bi mogli koristiti samo članovi HZSN-a 
 
Ad. 3. 
 
U vezi spora člana HZSN-a  fotoreportera Željka Lukunića i NK Dinamo koji je na neodređeno 
vrijeme zabranio ulazak Željka Lukunićana na stadion i polijepio njegove prekrižene slike po 
stadionu, IO HZSN-a je nakon iznesenih činjenica i rasprave o navedenom sporu odlučio 
sljedeće: 
 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec će poslati dopis Upravi NK Dinamo u kojem će apelirati 
na hitno rješenje spora s Lukunićem na način da se odmah skinu sve Lukunićeve slike sa 
stadiona, te da se definira vremensko trajanje zabrane ulaska Lukunića na stadion 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec će glasnogovornika NK Dinamo Nevena Cvijanovića 
prijaviti Vijeću časti HZSN-a zbog sudjelovanja u oduzimanju akreditacije redakciji „24 
sata“ jer kao novinar i član HZSN-a radi u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, 
Kodeksom novinarstva i Statutom HZSN-a 

 
Ad. 4. 

 
Članovima IO HZSN-a dan je na uvid konačan prijedlog dizajna nove HZSN iskaznice koja bi 
vrijedila za period 2008 – 2011. godine. Nakon rasprave o novom dizajnu HZSN iskaznice 
odlučeno je da će se konačna odluka o prihvaćanju novog dizajna donijeti nakon što se svi 
članovi putem e-maila izjasne o tome. Zadnji rok do kojeg će se moći sve primjedbe i prijedlozi 
poslati Vesni Brumec je 24. rujan 2007. godine. 
 
Ad. 5. 

 
U vezi pokretanja kampanje za obnovu članstava u HZSN-u i AIPS-u, predsjednik HZSN-a Jura 
Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno prihvatili sljedeće: 
 

- iznos članarine za članstvo u HZSN-u  ostaje isti – 200,00 kn za četiri godine 
- kampanja za obnovu članstva u HZSN-u i AIPS-u počinje 01. listopada 2007. 
- obavijest o pokretanju kampanje  poslat će se putem e-maila u sve redakcije i svim 

sadašnjim članovima HZSN-a koji imaju e-mail adresu 
 
Ad. 6. 

 
Odsutni član IO HZSN-a Marijan Bakić predložio je pismenim putem prof. Zdravka Švegara za 
Nagradu za životno djelo. (obrazloženje će poslati naknadno) 
 
 

Dovršeno u 17.55 sati. 
 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 


