
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 17. studenog 2008. 
Broj: 07/08/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 12. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. studenog 2008. godine u Novinarskom domu 
u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 

Započeto u 17.00 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Robert Šalinović, Nikola Lipovac 
 Marijan Bakić, 
  
ODSUTNI: Robert Valai, Romano Janečić, Anton Filić, Zlatko Karlo, Gordana Gaćeša 
  
 
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  
3. Izvješća: Kongres UEPS, AIPS, Novinarska škola UEPS-a (Jura Ozmec,  Ivana Lukačić)  
4. Kandidature za AIPS Komisije  
5. Karlovac, 20. studenog 2008. (nogometna utakmica + popratne aktivnosti)  
6. Obilježavanje 60 godina HZSN-a  
7. Razno  

 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 
Ad. 1. 

 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da su on i glavni tajnik 

HZSN-a Marin Šarec prisustvovali tribini „Edukacijom protiv nasilja na športskim i školskim 

igralištima“  koju je organizirao Hrvatski školski sportski savez. Cilj i zadaća Tribine bio je da 

se djeci i mladima istaknu pozitivne strane navijanja i posjeta športskim događajima, da se 

djeci i mladima ukaže kako i na koji način treba kulturno i fer navijati i da se djeci i mladima 

daju primjeri kako se organizirati i kako osnivati školske navijačke skupine (svi detalji u vezi 

Tribine mogu se pročitati na web stranici HZSN-a) 

 



 
Ad 3. 
 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je prisustvovao Kongresu 
UEPS-a održanom na Kreti od 29. listopada do 01. studenog 2008. godine  

- članica IO HZSN-a Ivana Lukačić je izvijestila članove IO da je bila u Novinarskoj školi UEPS-
a održanoj na Kreti od 28. listopada do 01. studenog 2008. Pohvalila je organizaciju i program 
škole, a posebno predavanja s temama Fair play za novinare, Doping i korupcija blizanci zla i 
London se ne treba natjecati s Pekingom. Detaljno izviješće o svemu što se događalo u školi 
može se pročitati na web stranici HZSN-a, a Ivana ga je napisala zajedno s kolegom 
Danijelom Jelenekom. 

 
Ad. 4. 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su  odlučili da predstavnici HZSN-a koji će se kandidirati za AIPS 
Komisije budu Nikola Lipovac za „Nogometnu komisiju“,Zoran Čutura za „Košarkašku komisiju“ i Anton 
Filić za „Komisiju vodenih sportova“ 
 
Ad.5. 
 
Član IO HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO da je sve spremno kako bi se u Karlovcu, u 
četvrtak 20. studenoga 2008. godine, s početkom u 15,30 sati,  u dvorani OŠ Grabrik, odigrao 
nogometni susret malonogometnih selekcija športskih novinara Slovenije (DŠNS – Društvo Športskih 
novinara Slovenije) i Hrvatske (HZSN – Hrvatski zbor sportskih novinara). 
Podsjetio je da je organizator humanitarne akcije  Karlovačka banka,  da utakmica ima humanitarni 
karakter, te da se igra u sklopu akcije «Štedim i darujem» koju podupiru Karlovačka županija, Grad 
Karlovac i Karlovačka banka. Marijan Bakić je izvijestio članove IO i o predviđenom programu i satnici: 
14.00/14.30 dolazak u Karlovac (ispred ŠSD); posjeta Dječjem vrtiću Grabrik; susret s karlovačkim 
medijima u dvorani OŠ Grabrik; odigravanje utakmice; podizanje skale na Info stupu akcije na Trgu M. 
Gupca (Rok Tamše i Jura Ozmec) 
 
Ad. 6. 
 

- u vezi obilježavanja 60 godina osnivanja „Sekcije sportskih novinara Hrvatske“ koje će biti 
sljedeće godine, nije prihvaćen prijedlog predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca da se proslava 
održi 09. rujna 2009. jer je član IO Nikola Lipovac upozorio da se tog datuma igra važna 
nogometna utakmica Hrvatska - Engleska i da će veliki broj članova HZSN-a, ali i uglednika iz 
HOO, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, …. u to vrijeme biti u Londonu.Zbog svega 
navedenog odlučeno je da će se novi datum obilježavanja 60 godina HZSN-a definirati na 
sljedećoj sjednici IO HZSN-a 

- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da su angažirane dosadašnje 
dizajnerice HZSN-a kako bi napravile logo za 60 godina osnivanja „Sekcije sportskih novinara 
Hrvatske“¸ sa željom da se isti može pojaviti već na novogodišnjoj čestitci HZSN-a i na taj 
način najaviti veliku obljetnicu svim članovima i prijateljima HZSN-a 

 
Dovršeno u 18.00 sati. 

 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 

 

 


