Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 25. ožujka 2013.
Broj: 03/13/vb

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 25. ožujka 2013. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Iva Perdec Augustić, Nikola Lipovac, Ante
Župan, Robert Šalinović, Robert Valai, Zlatko Karlo, Ivana Lukačić
Krajina
ODSUTNI: Anton Filić, Marin Šarec
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice IO HZSN-a (prilog zapisnik)
Usvajanje zapisnika sa 22. Sabora HZSN-a (prilog zapisnik)
Izviješće o aktivnostima između dviju sjednica (Bakić)
Pismo HZSN-a HNS-u (Ozmec)
Informacija AIPS-ov kongres u Sočiju
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 15. sjednice IO HZSN-a.
Ad 2.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 22. Sabora HZSN-a
Ad. 3.
● Na početku ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio
članove IO HZSN-a na 22. Sabor HZSN-a i zahvalio svima koji su sudjelovali u
njegovoj organizaciji. Posebno je istaknuo trud i angažiranost glavnog tajnika HZSN-

a čijom zaslugom je HZSN i ove godine stekao nekoliko novih prijatelja i sponzora s
kojima su na Saboru potpisani Ugovori o suradnji.
Jedina primjedba predsjednika HZSN-a na Sabor je „loš razglas“, nabavljen prošle
godine na inicijativu HZSN-a, ali sad je taj problem riješen i sa razglasom će u buduće
sve biti u redu. U vezi Komisije koja je predlagala kandidate za dobitnike godišnjih
HZSN nagrada, Jura Ozmec je predložio da se nastavi s praksom da je u Komisiji 5
članova (3 stalna + 2 pridružena…)
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO HZSN-a da je u vezi
organiziranja dodjele nagrade Tomislav Ivić - Trofej za najboljeg hrvatskog
nogometnog trenera, u stalnom kontaktu sa kolegama iz splitske sekcije. Sekcija je
od Županije osigurali sredstva za nagradu (skulpturu) a koja bi trebala biti uplaćena
na žiro račun HZSN-a te potom proslijeđena na račune kipara i obrtnika koji će
izraditi skulpturu.
Glavni tajnik HZSN-a je također izvijestio članove da je trenutno stanje HZSN računa
35.000 kuna, a da će se do 1. travnja realizirati planirani troškovi za prvo tromjesečje
2013. (odlazak na Kongres AIPS-a, honorar za webmajstora i knjigovodstvo).
Izvijestio je i da je u zadnjih mjesec dana u HZSN učlanjeno devet novih članova.
Ad. 4.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da je zatražio njihovo
mišljenje u vezi očitovanja HZSN-a na postupak press službe HNS 11. ožujka 2013.
godine, koja je nakon opetovanih poziva svim redakcijama na Skupštinu HNS-a samo
dva sata prije iste poslala obavijest kako je fotoreporterima i kamerama ulaz
zabranjen.
Otvorena je rasprava nakon koje je zaključeno da HNS na žalost nema
glasnogovornika i nema press službu dostojnu poziciji koju hrvatski nogomet ima u
svijetu, te da je to razlog zašto se dogodio navedeni postupak press službe HNS-a.
Jednako tako odlučeno je da će predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, nakon što
reprezentacija odigra dvije važne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo
2014., poslati dopis izvršnom predsjedniku HNS-a Damiru Vrbanić u kojem će mu
ukazati na trenutno lošu suradnju između HNS-a i medija te ponuditi pomoć HZSNa kako bi se ta suradnja poboljšala.
Ad. 5.
Predsjednik HZSN-a je podsjetio članove IO na raniju odluku da će predstavnici
HZSN-a na Kongresu AIPS-a koji će se održati u Sočiju od 15. do 19. travnja 2013.
godine biti predsjednik i glavni tajnik HZSN-a. Naglasio je da će se na Kongresu birati
novo rukovodstvo AIPS-a i da je jedini kandidat za predsjednika sadašnji predsjednik
Gianni Morello. On će se kandidirati za mjesto jednog od četiri potpredsjednika
AIPS-a ili člana IO AIPS-a.
Ad. 6.
Robert Valai je u vezi ideje o kojoj se raspravljalo i na 22. Saboru HZSN-a, da
fotoreporteri koji su članovi svoje udruge, imaju mogućnost automatskog dobivanja
članstva u HZSN-a, predložio da članovi IO HZSN-a odluče hoće li se ta mogućnost
provesti.

Otvorena je rasprava u kojoj je navedeno da se automatika u pitanju članstva ne
može provesti jer je to raskorak u startnoj poziciji prilikom učlanjenja s nekim od
naših stalnih članova, koji nemaju takvu mogućnost prema nekim drugim zborovima,
pa čak ni prema HND-u, a posebno se taj raskorak vidi prema korištenju povlastica
koje HZSN osigurava svojim članovima.

Nakon rasprave članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da
fotoreporteri učlanjeni u Zbor fotoreportera ne mogu dobiti automatsko
članstvo i u HZSN.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec preuzeo je obvezu poslati dopis predsjedniku Zbora
fotoreportera Hrvatske g. Nobilu u kojem će ga obavijestiti o odluci IO HZSN-a.
Ante Župan je izvijestio članove IO HZSN-a da će od 01. travnja njegovo prebivalište
biti Zadar, ali da će bez obzira na to i dalje redovito prisustvovati sjednicama IO
HZSN-a.

Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Marijan Bakić
Glavni tajnik HZSN-a

Jura Ozmec
Predsjednik HZSN-a

