
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 29. listopada 2007. 
Broj: 08/07/vb 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 5. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 29. listopada 2007. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

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

3. Sjednica Izvršnog odbora UEPS-a u Zagrebu 

4. Godišnje nagrade HZSN-a 

5. Obnova članstva HZSN-a 

6. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

Ad. 1. 
 

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

- sukladno zaključku s prošle sjednice IO HZSN-a u vezi poboljšanja radnih uvjeta 
fotoreportera i novinara, s ciljem uvođenja wirelesa na svim prvoligaškim stadionima i 
većim dvoranama u Hrvatskoj, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO 
da je razgovarao s predsjednikom Udruženja prvoligaških klubova Igorom Štimcem, te 
„predstavnicima“ košarkaša, vaterpolista i odbojkaša i da su svi pozitivno reagirali. 
Napomenuo je jedino da je Igor Štimac zamolio da zbog njegovih velikih obaveza u 
Udruženju prvoligaša svi konkretni dogovori u vezi realizacije pokrenute akcije pričekaju 
početak nove godine. Jura Ozmec je na kraju rekao da će još kontaktirati  i rukometaše, 
te sportske saveze u Splitu, Rijeci i Osijeku. 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je  izvijestio članove IO HZSN-a da je podnio prijavu 
protiv Zdravka Mamića UEPS-ovoj disciplinskoj, kao i komisiji za medije i  AIPS-ovoj 
komisiji za nogomet.   

 
 



Ad. 3.  
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da će se u Zagrebu od 02. do. 04. 
studenog 2007. održati sjednica IO Europske unije sportskih novinara (UEPS) čiji su organizatori 
grad Zagreb i Hrvatski zbor sportskih novinara, odnosno Zagrebačka sekcija. Pozvao je članove 
IO HZSN-a da prisustvuju sjednici i dvjema večerama koje su organizirali Hrvatski rukometni 
savez i Zagrebački športski savez. 
 
Ad. 4.  
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je do sada stigla samo jedna 
prijava kandidata za godišnju nagradu HZSN-a, te zatražio od članova IO da što prije daju svoje 
prijedloge kako bi se mogla napraviti lista kandidata za koje će članovi HZSN-a moći glasati. 
 
Ad. 5. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je zbog održavanja sjednice IO 
UEPS-a i svih obaveza u vezi pripreme iste, pomaknut početak pokretanja  akcije obnove 
članstva u HZSN-a. Akcija će započeti iza 10. studenog 2007. 
 
Ad.6. 
 
- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je izvijestio članove IO da je u tijeku prikupljanje prijava 
kandidata za mjesto u nekom od dolje navedenih tijela Hrvatskog novinarskog društva. S obzirom 
da su  izbori  15 prosinca 2007. Marin Šarec je zamolio sve članove IO HZSN-a koji imaju želju 
kandidirati se, da mu hitno dostave svoje prijave kako bi ih on, u ime, HZSN-a mogao prijaviti u 
HND. 
  
 a) Središnji odbor HND 
 b) Izvršni odbor HND  

c) predsjednik HND 
 d) Nadzorni odbor 
 e) Novinarsko vijeće časti 
 

a) Komisija za članstvo i organizaciju 
b) Komisija za međunarodne odnose 
c) Komisija za financijsko poslovanje 
d) Upravni odbor Novinarskog doma 
e) Odbor za stručna novinarska pitanja 
 f) Uređivački odbor glasila Novinar 
g) Upravni odbor Novinarskog kluba 
 

- kako bi pomogao rješavanju problema nastalog u Međimurskoj sekciji HZSN-a, 
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec će u uputiti pismo u redakciju Međimurskog lista i 
protestirati zbog nepotpisanog teksta u kojem je neargumentirano napadnut naš član 
Josip Freiler  

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da nije dobio nikakav odgovor u 
vezi hitnog rješavanja spora između NK Dinamo i novinara „24 sata“Lukunića (HZSN je 
tražio da se odmah skinu sve Lukunićeve slike sa stadiona, te da se definira vremensko 
trajanje zabrane ulaska Lukunića na stadion) 

 
Dovršeno u 18.00 sati. 

 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 



 
 

  

  
 
 

 

  

  
 

 


