
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 26. svibnja 2009. 
Broj: 05/09/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 16. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 25. svibnja 2009. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Ivana Lukačić, Robert Valai, Robert Šalinović, Romano Janečić 
 Marijan Bakić, Gordana Gaćeša, Marijan Bakić, Anton Filić 
 
ODSUTNI: Nikola Lipovac, Zlatko Karlo 
  
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 15 sjednice  
2. Sastanak BASU-a na Ohridu  
3. Novinarski stolnoteniski turnir  
4. Proslava 60-godišnjice HZSN-a  
5. Razno  
6.  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 

 

Ad.1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 15 sjednice Izvršnog odbora HZSN-a uz izmjenu točke 
Ad. 4 u kojoj je krivo napisano da će se zamoliti član HZSN-a g. Mataja (savjetnik 
predsjednika RH za sport) da sugerira predsjedniku RH pokroviteljstvo proslave 60 godina 
HZSN-a. Točno je da će se g. Mataja zamoliti da sugerira predsjedniku RH sudjelovanje u 
proslavi s obzirom da će pokrovitelji proslave 60 godina HZSN-a biti ministar znanosti 
obrazovanja i športa, g. Dragan Primorac 
 
Ad.2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne da je stigao poziv od kolega iz Crne 
Gore za prisustvovanje sastanku predstavnika sportskih novinara zemalja Balkana i 
jugoistočne Europe  (Basu). Sastanak će se održati od 12. do 14. lipnja 2009. godine u 



Ohridu, a pored hrvatskih predstavnika na sastanak su pozvani i predstavnici Bosne i 
Hercegovine, Slovenije, Bugarske, Grčke, Turske, Albanije, Crne Gore i Makedonije. 
Najvažnija točka dnevnog reda sastanka biti će izbor predsjednika BASU-a, te ostalih 
članova „predsjedništva BASU-a“. S obzirom da će sve delegacije snositi samo troškove 
vlastitog prijevoza, na sastanku BASU-a u Ohridu će HZSN predstavljajti Anton Filić, 
dopredsjednik HZSN-a i Ivana Lukačić članica IO HZSN-a  
 
 
Ad.3. 
 
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je izvijestio prisutne da su organizatori prošlogodišnjeg 
stolnoteniskog turnira za novinare izrazili želju da se navedeni turnir održi i ove godine. 
Predložili su termin održavanja turnira, subota, 30. svibnja 2009., u stolnoteniskoj dvorani 
Mladost, a Marin Šarec je predložio da se turnir ipak održi u rujnu kao još jedna akcija koja 
će pridonijeti obilježavanju proslave 60 godina HZSN-a. Otvorena je rasprava nakon koje je 
zaključeno da će se stolnoteniski turnir održi 30. svibnja, a konkretnu obavijest u vezi 
navedenog turnira dobit će svi članovi HZSN-a nakon što se još danas kontaktiraju 
organizatori turnira… 
 
Ad.4.  
 
U vezi obilježavanja 60 godina HZSN-a predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je rekao sljedeće: 
 

- s obzirom da do 15 svibnja nije predloženo ništa novo u vezi obilježavanja 60 godina 
HZSN-a, predložena varijanta proslave obljetnice na 15 sjednici IO HZSN-a je 
konačna varijanta 

- najveća i najskuplja stavka u  organizaciji proslave biti će troškovi smještaja gostiju iz 
AIPS-a i UEPS-a, koji će biti smješteni u hotelu Astoria u Zagrebu 

- održan je sastanak s Gordanom Šeler i Zoranom Pamićem koji će pomoći u realizaciji 
proslave na kojem su dobili konkretne zadatke  i vezi „nabavke“ nagrada i poklona za 
sudionike i goste obljetnice (obavit će se razgovori sa Turističkom zajednicom grada 
Zagreba, Samoborskim kristalom….) 

- s obzirom da je HOO i ove godine uplatio HZSN-u sredstva predviđena za 
financiranje HZSN-a (umanjena u odnosu na prošlu godinu s obzirom na recesiju), 
ostalo je još da se osiguraju i sredstva predviđena od ZŠS-a, a uputit će se i dopis u 
vezi sponzorstva obljetnice, u Karlovačku banku i Karlovačku pivovaru… 

 
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je upoznao članove IO HZSN-a s koncepcijom knjige 
60 godina HZSN-a, te naglasio da će u knjizi novinari biti predstavljeni  kroz svoje uratke 
(tekstovi, slike, …). 
 
 

Dovršeno u 17.45 sati. 
 

 
 
Zabilježila: 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 
 
 


