HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Izvršni odbor HZSN-a
Datum. 28. travnja 2009.
Broj: 04/09/vb

ZAPISNIK
Sa 15. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 27. travnja 2009. godine u Novinarskom domu u
Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 17.00

PRISUTNI:

Jura Ozmec,Ivana Lukačić, Robert Valai, Robert Šalinović,, Romano Janečić

ODSUTNI:

Nikola Lipovac, Zlatko Karlo, Gordana Gaćeša, Marijan Bakić, Marin Šarec, Anton
Filić

OSTALI
PRISUTNI:

Vesna Brumec

Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i predložio sljedeći:

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Ovjera zapisnika s prošle sjednice
Aktivnosti između dviju sjednica
Ususret kongresima AIPS-a i UEPS-a
Proslava 60 godina HZSN-a
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a

Ad.2.
-

-

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne da je HZSN podržao humanitarnu
akciju Zagrebačkog skijaškog saveza „Pomozimo Centru Stančić“. Akcija je i ove godine
pokrenuta kako bi se pomoglo Centru za rehabilitaciju Stančić u organiziranju Prvenstva
Hrvatske u alpskom skijanju za osobe s posebnim potrebama
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je razgovarao s predsjednikom HOO-a g. Zlatkom Matešom
i ministrom znanosti, obrazovanja i športa Draganom Primorcem u vezi obilježavanja i
organizacije 60. godina osnutka HZSN-a

Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da će na Kongres AIPS-a koji će se u svibnju
održati u Milanu, putovati sam s obzirom da je glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec spriječen. Dnevni red
Kongresa biti će i izbor novog predsjednika AIPS-a, 5 dopredsjednika i 8 članova izvršnog odbora.

Idući kongres AIPS-a održat će se sljedeće godine u Antaliji (Turska), a na tom kongresu će se
organizirati i izborni kongres UEPS-a po novom statutu koji je usvojen prošle godine na sastanku u
Peking
Ad.4.
U vezi proslave 60. godina osnutka HZSN-a, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio prisutne da
će se glavna proslava održati 07. rujna 2009 godine u Hrvatskom novinarskom društvu i otvorio
raspravu u kojoj je predložio sljedeće:
-

-

knjiga 60 godina HZSN-a koja je u izradi imat će cca 60 stranica, i nakladu 300 kom
svečana akademija održat će se u Velikoj dvorani HND-a u 13 ili 19 sati ovisno o programu
akademije
napravit će se film o 60 godina HZSN-a koji bi se prikazao tijekom svečanosti i u kojem bi
govorili svi dosadašnji predsjednici HZSN-a….
podijelit će se priznanja svim dosadašnjim živućim predsjednicima HZSN-a
pozivat će se u goste predsjednik AIPS-a i predstavnici nama bliskih zemalja s obzirom da će
se 5. ili 6. rujna održati i IO UEPS-a i da će na proslavi 60. godina HZSN-a biti svi članovi IO
UEPS-a
organizirat će se svečana večera za članove IO HZSN-a, UEPS-a, predsjednika AIPS-a i
goste iz HOO, Ministarstva…..
napravit će se program akademije od minimalno 90 minuta ili ipak kraći
organizirat će se izložba najboljih fotografija članova HZSN-a
zamolit će se član HZSN-a g. Mataja (savjetnik predsjednika RH za sport) da sugerira
predsjedniku RH Mesiću pokroviteljstvo proslave….

Na kraju ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je obavijestio članove IO
HZSN-a da će ideje o svim aspektima i vidovima poboljšanja proslave primati do 15. svibnja, a
vjerojatno će se 18. svibnja održali novi sastanak IO HZSN-a sa samo jednom točkom dnevnog
reda „obilježavanje 60 godina HZSN-a“ . Cilj održavanja te sjednice je definiranje konačne
varijante proslave 60 godina HZSN-a i pokretanje postupaka realizacije…..
Dovršeno u 17.45 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

