Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 29. rujna 2010.
Broj: 07/10/vb

ZAPISNIK
Sa 26. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 27. rujna 2010. godine u Novinarskom domu u
Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 17.00 sati

PRISUTNI:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Marijan Bakić, Robert Šalinović, Robert
Valai, Gordana Gaćeša, Zlatko Karlo, Nikola Lipovac, Romano Janečić

ODSUTNI:

Anton Filić

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. Kvote za OI London (Gordana Gaćeša)
2. Inicijativa za srednjeeuropskim udruženjem sportskih novinara (Jura Ozmec)
3. Novi broj HZSN računa (Marin Šarec)
4. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da će HZSN predložiti Hrvatskom
olimpijskom odboru, jednako kao i za OI u Ateni i Pekingu, način raspodijele akreditacija za OI u
Londonu. S obzirom da je članica IO HZSN-a Gordana Gaćeša zadužena za izradu konačne liste,
Jura Ozmec ju je zamolio da izvijesti članove IO o svemu što je do sada napravljeno.
Gordana Gaćeša je rekla da je još uvijek u tijeku prikupljanje prijava za akreditacije „OI London 2012“,
a koje bi zbog približavanja roka za definiranje konačne liste trebalo što hitnije zaključiti. Podijelila je
prisutnim članovima popis do sad pristiglih prijava zainteresiranih redakcija (popis je i sastavni dio
zapisnika) i naglasila da HOO raspolaže sa 16 novinarskih, 4 fotografske i 2 specijalističke akreditacije
s kojima se može pratiti samo jedan sport. Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi IO
HZSN-a, a zaključeno je da budući da HOO nije dobio od svih novinskih kuća i agencija povratnu
informaciju imaju li namjeru slati novinare i fotoreportere u London, Gordana Gaćeša će još jednom
zamoliti sve redakcije da joj što prije pošalju svoje zahtjeve, a o konačnom prijedlogu HZSN-a o
podijeli akreditaciji za OI u Londonu raspravljat će se na sljedećoj sjednici IO HZSN-a.
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da u cilju širenja aktivnosti, te proširenju utjecaja HZSNa u regiji, HZSN bude začetnik inicijative o srednjeeuropskom udruženju sportskih novinara. Otvorena
je rasprava nakon koje je odlučeno da će HZSN biti predvodnik navedene inicijative, a zaključeno je
da HZSN u povezivanju s novinarima iz regije mogu pomoći i već postojeće inicijative kao što je
udruženje predsjednika i glavnih tajnika olimpijskih odbora srednje i jugoistočne Europe.

Ad. 3.
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je obavijestio članove IO-a da Hrvatski zbor sportskih novinara od
1. lipnja ima vlastiti žiro račun (2400008-1110074755, Karlovačka banka) i OIB (63374471291).
Naglasio je da je od 01. lipnja 2010. Karlovačka banka službena banka HZSN-a
Ad.4.
-

-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je HZSN-a pomogao u organizaciji
press službi na nedavno održanim velikim sportskim događajima: EP vaterpolo u Zagrebu
( Robert Vala) i Kup kontinenata u atletic, u Splitu (Marin Šarec)
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da HZSN trenutno ima 205
članova i podsjetio da će se u veljači 2011. godine održati Izborni sabor HZSN-a za
predsjednika, glavnog tajnika, organizacijskog tajnika, te članove Izvršnog odbora HZSN-a.
Rekao je da će svi članovi HZSN-a i sve redakcije uskoro o tome biti obaviješteni izravnim
dopisom, a sve informacije u vezi navedenog moći će se pročitati i na web stranici HZSN-a.
Divršeno u 17.55 sati

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

