
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 17. listopada 2011. 
Broj: 08/11/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 5. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. listopada 2011. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
PRISUTNI:   Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić - Krajina, Marin Šarec, Nikola 

Lipovac,  Iva Perdec Augustić, Robert Šalinović, Robert Valai, Anton Filić 
  
ODSUTNI: Željko Kesovija, Zlatko Karlo 
 
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 sa 4. sjednice IO HZSN-a 
2. Izvješće o održanom HFPO kongresu u Poreču (Krajina) 
3. Izvješće o suradnji sa Zborom fotoreportera (Valai) 
4. Odluka o zahvalnicima (Valai, Ozmec) 
5. Izvješće o newsletteru i web stranici (Ozmec i Šarec) 
6. Izvješće o aktivnostima po regijama (svi) 
7. Izvješće o članstvu (Brumec) 
8. Različito 
 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen 
 

Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 4.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Ivana Krajina je izviješće s 17.  Europskog fair play kongresa predala u pismenom obliku 
(izviješće je sastavni dio ovog zapisnika) i naglasila da se detaljno izvješće može pročitati na 
web stranici HZSN-a 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je na navedenom 
kongresu HZSN  imao zapažen nastup: 

 Ivana Krajina i Marin Šarec su napravili dobar rad na temu „Fair play u hrvatskim 
medijima“ 

 Robert Valai je napravio lijepu izložbu sportskih fotografija 

 Jura Ozmec je bio moderator okruglog stola na temu „Kultura, mediji i sport“, a bio je 
i govornik i  predstavio je rad na temu „“Je li sport dio kulture i gdje su u tome mediji“ 



 HZSN kao suorganizator i HOO  kao organizator su zajedeno odradili lijepu priču u 
Poreču i postavili organizaciju Europskog fair play kongresa na višu razinu  

 
Ad.3. 
 
Robert Valai je izvijestio članove IO HZSN-a da je stupio u kontakt sa predsjednikom Zbora 
fotoreportera Hrvatske, Igorom Nobilom, i sukladno sa zaključkom s 4. sjednice IO HZSN-
a (Ad.5.) u vezi „problema nedopustivo slabe-loše „internetske veze“ na sportskim 
borilištima koje fotoreporterima onemogućavaju normalan rad,  dogovorio da u cilju  
rješavanja navedenog problema g. Nobilo dođe na današnju sjednicu IO HZSN-a. Kako je g. 
Nobilo bio spriječen doći na današnju sjednicu Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a 
jednoglasno prihvatili  sljedeće: 

 Robert Valai  i g. Nobilom trebaju definirati  potrebe fotoreportera na svakom 
borilištu i u dvorani. Konkretno, što to svako borilište i  dvorana moraju imati kako bi 
svi  fotoreporteri mogli normalno obavljati svoj posao (navesti optimalan broj mjesta 
za korisnike, definirati mjesta na kojima fotoreporteri trebaju imati uvjete za rad 
(trava, tribina…),   definirati kriterij „informatičkih veza“ 

 u cilju još bolje suradnje između članova HZSN-a i članova Zbora fotoreportera 
Hrvatske, svaki fotograf koji pošalje svoje fotografije HZSN-u,  može imati svoje 
fotografije na web stranici HZSN-a 

 
Ad. 4. 
 
U skladu sa zaključkom s 4. sjednice IO HZSN-a (Ad. 3.)  „da se uvede institucija 
zahvalnice“ predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno 
prihvatili da  se svim HZSN pomagačima šalje pismo zahvale, a da će se zahvalnice 
dodjeljivati samo na saboru HZSN-a  
 
Ad. 5. 
 

 Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec se zahvalio članovima IO HZSN-a koji su zadnjih 
mjesec dana intenzivno radili na pripremi newslettera i funkcioniranju web stranice 
HZSN-a 

 Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno 
usvojili da newsletter izlazi svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, a glavni tajnik 
HZSN-a Marijan Bakić je naglasio nužnost postojanja linka u newsletteru za on line 
na vijest, te na pristupnicu (mogućnost učlanjenja u HZSN) u koliko se radi o 
obavijesti članovima za učlanjenje u HZSN ili AIPS. 

 Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a na svoju i kolumnu 
Marina Šareca na web stranici HZSN-a, te apelirao i na ostale članove HZSN-a da 
ukoliko to žele pošalju svoj link HZSN-u kako bi se na  HZSN- stranici mogle čitati i 
njihove kolumne 

 
Ad.6.  

 
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je u vezi aktivnosti po regijama izvijestio članove IO 
HZSN-a o sljedećem: 
 

 Tomo Gabelić iz Splita je pokrenuo organiziranje osnivanja sekcije u Splitu te će u 
narednih mjesec dana imati konkretne obavijesti o tome kad će se održati skupština u 
Splitu te o tome obavijestiti glavnog tajnika   

 Ivana Strahija iz Čakovca će također u narednih mjesec dana imati konkretne 
informacije o obnavljanju sekcije u Čakovcu, a u vezi organiziranja sastanka članova 
IO HZSN-a s članovima čakovačke sekcije Marijan Bakić je predložio da na sastanak u 
Čakovec idu Jura Ozmec, Nikola Lipovac i Marijan Bakić 



 Vlado Premuž iz Varaždina je telefonski javio da će se u vezi HZSN članstva u 
Varaždinu  javiti što je moguće prije… 

Na kraju ove točke dnevnog reda glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je zamolio sve članove 
IO koji su sudjelovali u radu 17.  Europskog fair play kongresa da sačuvaju sve materijale 
kako bi se isti mogli upotrijebiti prilikom organiziranja tribina u Splitu, Čakovcu, Varaždinu… 
 
Ad. 7. 
 

 U vezi  pokretanja akcije obnove članstva HZSN-a za sljedeće dvogodišnje razdoblje 
(2012. -2013.)  organizacijski tajnik Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da 
je do sada 10 članova HZSN-a obnovilo svoje članstvo 

 Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je ponovno apelirao na članove IO HZSN-a koji 
još nisu obnovili svoje članstvo, da to što prije naprave 

 Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da se popust koji  vrijedi za sve one koji 
se  učlane u HZSN i AIPS do 31. 12. 2011. godine, produži do 13. siječnja 2012. godine, 
kada će se održati sljedeći kongres AIPS-a 

 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su usvojili prijedlog predsjednika HZSN-a Jure 
Ozmeca da se popust za sve koji se učlane u HZSN i AIPS produži do 13. siječnja 
2012. godine. 
Donesena Odluka je sastavni dio zapisnika.  

 

 Sukladno gore navedenom Vesna Brumec će zamoliti sve one koji su od srpnja ove 
godine obnovili svoje članstvo u HZSN-u i koji su  ispunili pristupnice za učlanjenje u 
AIPS, da to još jedanput naprave kako bi im uplaćena AIPS članarina vrijedila i za 
iskaznice 2012-2013.  
 

 
Dovršeno u 18.10. sati. 

 
Zabilježila:        
 
Vesna Brumec       Marijan Bakić  
Organizacijski tajnik HZSN-a    Glavni tajnik HZSN-a 

 
 
 
        Jura Ozmec 
        Predsjednik HZSN-a 
 

 


