HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Izvršni odbor HZSN-a
Datum. 06. listopada2008.
Broj: 06/08/vb

ZAPISNIK
Sa 11. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 06. listopada 2008. godine u Novinarskom domu
u Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 17.00

PRISUTNI:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Gordana Gaćeša, Robert Šalinović
Marijan Bakić, Anton Filić, Zlatko Karlo

ODSUTNI:

Robert Valai, Nikola Lipovac, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
Aktivnosti između dviju sjednica
Ljetna škola UEPS-a na Kreti
Sastanak predstavnika nacionalnih udruga sportskih novinara na Kreti
Obilježavanje 60. godišnjice HZSN-a
Nova internetska stranica HZSN-a
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 10. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a
Ad. 2.
-

-

-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove Izvršnog odbora da su između dviju
sjednica uspješno organizirana 2 druženja sportskih novinara: 02. svibnja 2008. u Brežicama
je odigrana nogometna utakmica između slovenskih i hrvatskih novinara, a 04. svibnja 2008.
održan je stolnoteniski turnir za novinare u stolnoteniskoj dvorani Mladost Iskona na Savi.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je ponovio da sukladno zaključku s prošle sjednice IO
HZSN-a svi sudionici na oba sportska susreta imaju mogućnost besplatnog učlanjenja u
HZSN na period od 4 godine
Izvršni odbor HZSN-a složio se sa zaključkom Vijeća HOO-a da je Press centar za
neakreditirane novinare u Pekingu, tijekom Igara, bio vrlo koristan i da je bio od pomoći
mnogim neakreditiranim i akreditiranim novinarima
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da se Izvršni odbor UEPS-a
sastau u Budimpešti i Tapioszantmartonu 29. rujna 2008. godine, a na poziv Mađarske
udruge sportskih novinara u sklopu godišnje proslave i okupljanja mađarskih sportskih
novinara. Tijekom boravka u Mađarskoj, članovi IO UEPS-a upoznali su se s radom i
članovima Mađarske udruge sportskih novinara, te imali privilegiju razgovarati s g. Palom

-

Schmidtom, članom Međunarodnog olimpijskog odbora i predsjednikom Mađarskog
olimpijskog odbora, te dr. Jenom Kamutijem, glavnim tajnikom Mađarskog olimpijskog odbora,
ali i predsjednikom Svjetske fair play udruge.
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove IO HZSN-a da je HZSN reagirao na
članak Joška Vlašića u kojem je izvrijeđao novinara Hrvoja Sliškovića

Ad. 3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da će se od 28 listopada do 01.
studenog 2008. godine na Kreti održati Novinarska škola UEPS-a i da će HZSN ove godine financirati
odlazak jednog člana HZSN-a. Napomenuo je da je na poziv HZSN-a svim sportskim redakcijama u
vezi održavanja navedene Novinarske škole reagirala jedino Redakcija za nove medije HTV-a i platila
boravak u Novinarskoj školi novinarki Ivani Lukačić. Nakon iznesenog Jura Ozmec je zamolio članove
IO HZSN-a da predlože člana HZSN-a koji će na trošak HZSN-a otići u Novinarsku školu. Predloženi
su Danijel Jelenek iz Vjesnika i Ante Buškulić iz Večernjeg lista, a glasovanjem je jednoglasno
odlučeno da u Novinarsku školu ide Danijel Jelenek.
Ad. 4.
Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je nakon otkazanog Kongresa UEPS-a dogovoren novi
termin održavanja Kongresa, 29. listopada 2008. na Kreti. Naglasio je kako je proces usvajanja
Statuta UEPS-a usporen zbog preciznosti belgijske administracije koja inzistira na vlastoručno
napisanim podacima vezanim uz nositelje projekta i kako se usvajanje očekuje tek koncem siječnja
2009. godine. Jura Ozmec je rekao kako se nada da će prioriteti na Kongresu na Kreti biti podaci o
usvajanju Statuta UEPS-a, ali i susret s predsjednikom AIPS-a g. Giannijem Merlom.
Ad. 5.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da HZSN sljedeće godine slavi 60
godina osnivanja „Sekcije sportskih novinara Hrvatske“ i predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da HZSN početkom rujna iduće godine organizira proslavu. Jura Ozmec je izvijestio članove
IO HZSN-a da je pokroviteljstvo proslave prihvatio ministar Dragan Primorac, a da će povodom slavlja
glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec uz pomoć dva prethodna predsjednika HZSN-a, Darka Draženovića
i Zorana Kovačevića, ali i mnogih drugih članova pripremiti knjigu o povijesti HZSN-a.
Ad. 6.
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je izrađena i da je proradila
nova web stranica HZSN-a. Naglasio je da je ona trenutno samo na hrvatskom jeziku, te da je
uvedeno puno novina od kojih je najvažnija da se od sada novinari u HZSN mogu učlanjivati
ispunjavanjem on line obrazaca. Jura Ozmec je rekao da će se na stranici od sada nalaziti i
obavijesti o akreditacijskim listama, a zamolio je članove IO HZSN-a da pogledaju stranicu jer su svi
prijedlozi i sugestije dobro došle….
- član IO HZSN-a Zlatko Karlo je predložio da na stranici budu obavijesti o privilegijama članova
HZSN-a, te predložio da se proba iznaći način o povoljnijem korištenju bazena, skijališta na Sljemenu,
te povoljnijoj kupnji u Turbo sportu-Magmi za članove HZSN-a
Ad. 7.
-

-

u vezi akreditiranja za Zimske Olimpijske igre u Vancouveru odlučeno je da se zamoli HOO da
u najskorijem roku hrvatskim tiskanim medijima pošalje obavijest o početku akreditiranja za
Zimske OI. Prema odluci MOO-a, Hrvatska je za Vancouver dobila mogućnost akreditiranja 8
novinara i 2 fotografa, dok elektronski mediji svoje akreditacije rade posebnim sustavom,
vezanim uz definiranje vlasnika prava. Konačnu odluku o raspodjeli akreditacija će, uz
sugestije HZSN-a, donijeti čelnici HOO-a, najkasnije do veljače iduće godine
članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i u idućem
četverogodišnjem periodu bude predstavnik HZSN-a u Skupštini HOO-a
članovi IO složili su se s prijedlogom kolege Marijana Bakića da se u Karlovcu krajem
studenog organizira humanitarna nogometna utakmica hrvatskih i slovenskih novinara, u

sklopu akcije koju Karlovčani već provode za pomoć dječjem vrtiću u Turnju. Bio bi to ujedno i
uzvratni susret sa Slovencima, nakon što su oni bili organizatori utakmice u Brežicama
Dovršeno u 18.10. sati

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

