HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Izvršni odbor HZSN-a
Datum. 19. travnja 2010.
Broj: 04/10/vb

ZAPISNIK
Sa 23. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 19. travnja 2010. godine u Novinarskom domu u
Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 17.00 sati

PRISUTNI:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Nikola Lipovac, Marijan Bakić, Robert Šalinović

ODSUTNI:

Robert Valai, Anton Filić, Gordana Gaćeša, Ivana Lukačić, Zlatko Karlo, Romano
Janečić

OSTALI
PRISUTNI:

Vesna Brumec

Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i predložio sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. Izvještaj sa Sabora HZSN-a
3. Nova registracija HZSN-a, OIB i samostalan račun
4. Kongresi UEPS-a i AIPS-a u Antalyji
5. Razno

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 22. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a uz izmjenu točke Ad 3. u
kojoj je krivo napisano da su članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili sve prijedloge Komisije za
dodjelu priznanja za 2009. godinu. Točno je da je prilikom glasovanja za prijedlog dodjele Priznanja
Antonu Filiću za istraživačko novinarstvo, jedan glas bio protiv.
Ad. 2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je sa zadovoljstvom konstatirao da je 19. Sabor koji je održan u
Karlovcu uspješno organiziran, pa je u ime svih članova IO još jednom zahvalio Marijanu Bakiću na
velikom trudu koji je uložio u organizaciju Sabora. Jura Ozmec je podsjetio da je Karlovac kao grad
domaćin Sabora izabran i kao znak podrške kolegama u sportskom tjedniku „KAŠ-u“, čiji se list zbog manjka
sredstava morao ugasiti i izvijestio članove IO HZSN-a kako je pokrenuta „akcija“ pronalaženja konačnog

rješenja za ponovno pokretanje sportskog tjednika „KAŠ“, i da je „KAŠ“ „oživio“ na webu…

Ad.3.
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je izvijestio članove IO HZSN-a da još uvijek nije napravljena nova
registracija HZSN-a i da HZSN još uvijek nije dobio svoj OIB i samostalni račun. Razlog tome je
nepotpuna dokumentacija HZSN-a još iz 1996. godine za koju je potrebno još neko vrijeme da se
prikupi …

Ad.4.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je zbog velikih problema u avio
prometu upitan odlazak njega, Marina Šareca i Gordane Gaćeše na Kongrese UEPSA i AIPS-a
Antalyiju od 26.travnja do 03. svibnja 2010. Hoće li navedena trojka morati odustati od puta u
Antalyiju definitivno će se znati za dva dana…

Ad. 5.
Konstatirano je da u cilju još bolje ažuriranosti baze podataka HZSN-a hitno trebamo preispitivanje
članstva jer su podaci u bazi za neke članove HZSN-a krivi. Razlog tome je i (pre)dugi četverogodišnji
ciklus obnavljanja članstva unutar kojeg su članovi mijenjali redakcije, adrese stanovanja, e-mail ….
Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

