
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 10. studenog 2009. 
Broj: 08/09/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 19. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 09. studenog 2009. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Gordana Gaćeša, Ivana Lukačić, Zlatko Karlo, 

Marijan Bakić 
 
ODSUTNI: Anton Filić, Romano Janečić, Robert Šalinović, Robert Valai, 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. Odluka o statusu bivših predsjednika HZSN-a 
3. Odluka o plaćanju članarine za AIPS članovima Izvršnog odbora HZSN-a 
4. Postupak izdavanja iskaznica AIPS-a za 2010./2011. 
5. Izvještaj o sjednici BASU, Ohrid (izvještava Filić) 
6. Formiranje Komisijie za priznanja za 2009. 
7. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno  usvojen. 
 
 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 18. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 

Članovi IO HZSN-a su jednoglasno donijeli ODLUKU 
kojom  bivši predsjednici Sekcije sportskih novinara, Hrvatskog društva sportskih 
novinara i Hrvatskog zbora sportskih novinara proglašavaju doživotnim počasnim 
članovima HZSN-a 
 
 
 



Ad. 3. 
 
Članovi IO HZSN-a su jednoglasno donijeli ODLUKU 
kojom se određuje da svim članovima Izvršnog odbora HZSN-a članarinu za AIPS 
plaća HZSN 
 
Ad. 4. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio prisutne da je od 15. listopada 2009. 
počeo postupak izdavanja AIPS iskaznica za 2010./2011. godinu i rekao da je interes 
članova HZSN-a za članstvo u AIPS-u zadovoljavajući. Napomenuo je da je po 
informacijama iz AIPS-a sustav unutar samog AIPS-a bolji nego prije 2. godine, kad 
je bilo dosta problema u postupku dobivanja iskaznica i web registriranja, te da je 
zbog izrade zaštićenijih iskaznica cijena iskaznica viša (umjesto 35 sad je 40 USD).  
Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da cijena AIPS 
iskaznice u kunama bude 250 kn. 
 
Ad. 5. 
 

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podijelio prisutnima izvješće dopredsjednika 
HZSN-a Antona Filića sa Kongresa organizacije sportskih novinara Jugoistočne 
Europe (BASU), koji je održan u Ohridu od 09. do 11. listopada 2009. i na kojem je 
Anton Filić  imenovan dopredsjednikom. Nakon toga predsjednik HZSN-a je izvijestio 
članove IO HZSN-a da je neposredno prije početka sjednice IO HZSN-a dobio 
nedorečen i najblaže rečeno čudan službeni dopis od „Asocijacije sportskih 
novinara, sportista i sportskih radnika Jugoistočne Evrope za borbu protiv 
dopinga i nasilja u sportu“. Izrazio je svoje čuđenje prije svega imenom „udruge“ od 
koje je dobio dopis, (trebao je to biti dopis od „BASU-a“), a nakon toga je izrazio i 
svoje neslaganje s činjenicama da su na Kongresu za predsjednika i tajnika „BASU-
a“ izabrani članovi  iz iste zemlje, te da glasovanje za glavnog tajnika nije bilo 
obavljeno…. Otvorio je raspravu nakon koje je zaključeno da će HZSN zatražiti 
dodatno objašnjenje o kakvoj se točno udruzi radi i da će HZSN ako se pokaže da je 
HZSN uvučen u djelovanje netipične udruge koja je možda pokušaj prijevare, o tome 
obavijestiti  UEPS i AIPS 
(izvješće Antuna Filića i dopis od „Asocijacije sportskih novinara, sportista i sportskih 
radnika Jugoistočne Evrope za borbu protiv dopinga i nasilja u sportu“ su sastavni dio 
zapisnika) 
 
Ad.6. 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su donijeli odluku da članovi Komisije za priznanja 
za 2009. godinu budu  Ivana Lukačić,  Zoran Čutura i Robert Valai, a Komisija će 
skupljati prijedloge svih članova HZSN-a o nagradama i priznanjima do 31. prosinca 
2009. godine 
 
Ad. 7. 
 

- Gordana Gaćeša je upoznala članove IO HZSN-a s idejom Međunarodnog 
olimpijskog odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora da se za Olimpijske igre  
mladih, u Singapuru iduće godine predloži i mladog novinara iz Hrvatske, kao 



     člana skupine od 26 novinara iz cijelog svijeta starog između 18 i 24 godine.  
     Naglasila je da je rok za prijavu 15. siječanj 2010. godine.Ideja je jednoglasno 
     podržana pa je odlučeno da će HZSN zatražiti pomoć svih hrvatskih sportskih  
     redakcija u traženju kandidata, koji ne mora  biti član HZSN-a.  

 
- članovi IO HZSN-a su jednoglasno podržali prijedlog da HOO i HZSN 

zajednički djeluju i u organizaciji Seminara za glasnogovornike europskih 
olimpijskih odbora, koji je bi se održao u Splitu iduće godine tijekom 
Kontinentalnog kupa u atletici 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove IO HZSN-a da postoji 
velika vjerojatnost da članovi HZSN-a dobiju popust od čak 20% za kupovinu 
računalne opreme  tvrtke Lenovo … 

 
 

 
Dovršeno u 18.15. sati. 

 
 

 
Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 
 
 
 
 
 
 


