Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 13. svibnja 2013.
Broj: 04/13/vb

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 13. svibnja 2013. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2

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

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice IO HZSN-a (prilog zapisnik)
Izvješće s AIPS kongresa u Sočiju (prilog pismo zahvale)
Izviješće o aktivnostima između (prilog pisma HNS-u i Zboru fotoreportera)
Prijedlog aktivnosti
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da je izvješće s AIPS
kongresa u Sočiju objavljeno na web stranici HZSN-a, a na sjednici je naglasio
sljedeće:
-

Jura Ozmec je izabran za člana Izvršnog odbora AIPS-a koji broji 13 članova

za predsjednika AIPS-a ponovno je, aklamacijom, izabran Gianni Merlo, dok je
povjerenje delegata 76. Kongresa AIPS-a za prvog potpredsjednika dobio Esat
Yilmaer iz Turske
dogovoreno je da će se na UEPS-ovom Izbornom kongresu koji se održava
sljedeće godine birati vodstvo s mandatom od 3 godine kako bi se ubuduće
predstavnici AIPS-a i UEPS-a birali u istoj godini
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da su uz poziv za ovu
sjednicu dobili i prilog-pismo zahvale. Pojasnio je da su on i glavni tajnik odlučili
pismom zahvale zahvaliti svima koji u ovo teško vrijeme pomažu i podupiru HZSN.
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su podržali ovu gestu predsjednika i glavnog tajnika
HZSN-a
(Pismo zahvale je sastavni dio ovog zapisnika)
Ad.3.
- sukladno odluci sa 16. sjednice IO HZSN-a, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec
je poslao dopis izvršnom predsjedniku HNS-a Damiru Vrbanoviću u kojem mu je
ukazao na trenutno lošu suradnju između HNS-a i medija i ponudio pomoć HZSN-a
kako bi se ta suradnja poboljšala.
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da su ga iz HNS-a
obavijestili da su primili dopis HZSN-a i da su nakon toga pokušavali organizirati
zajednički sastanak. Sastanak se još nije održao, ali je HNS u međuvremenu
imenovao svog glasnogovornika Tomislava Pacaka, pa je zaključak IO HZSN-a da je
to dobar početak za ponovno uspostavljanje dobre suradnje između HNS-a i HZSN-a
(pismo HNS-u je sastavni dio ovog zapisnika).
- sukladno odluci sa 16. sjednice IO HZSN-a, predsjednik HSN-a Jura Ozmec
je poslao dopis predsjedniku Zbora fotoreportera Hrvatske g. Nobilu u kojem ga je
obavijestio o odluci IO HZSN-a da „fotoreporteri učlanjeni u Zbor fotoreportera ne
mogu dobiti automatsko članstvo i u HZSN“.
- Zbor Fotoreportera je prihvatio odluku IO HZSN-a.
(pismo g. Nobilu je sastavni dio ovog zapisnika)
Ad. 4.

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je stigao poziv
Rumunjskog zbora sportskih novinara za sudjelovanjem hrvatske nogometne
reprezentacije sportskih novinara na međunarodnom turniru u Busteni (Rumunjska)
od 08. do 12. srpnja 2013. godine. Pored Rumunjskih i hrvatskih sportskih novinara
na turnir su pozvani i Makedonci, Crnogorci, BiH, Srbi i Mađari. Otvorena je
rasprava nakon koje je zaključeno sljedeće:
- Nikola Lipovac i Robert Šalinović će do kraja tjedna kontaktirati sve
novinare-nogometaše i napraviti popis novinara koji će predstavljati hrvatsku
reprezentaciju sportskih novinara

- glavni tajnik HZSN-a će osigurati svu logistiku (prijevoz, dresovi, oprema…)
- od 01. listopada krenut će se sa akcijom obnove članstva HZSN-a. Predloženo
je da pravo na popust dobiju svi koji se učlane ili obnove svoje članstvo u HZSN-u u
zadnjem kvartalu, te za redakcije u kojima je u HZSN učlanjeno najmanje 5 novinara.
Konačna odluku o popustu IO HZSN-a donijet će na sljedećoj sjednici.
Ad. 5.
- u newsletteru za lipanj će se sve članove HZSN-a podsjetiti na pravo na
popuste (prijevoz, oprema), a treba provjeriti ugovor između HZSN-a i Jadrolinije
- trenutno se na HZSN računu nalazi 53.000,00 kuna
- zapisnik sa zadnjeg Sabora HZSN-a još nisu potpisali svi ovjerovatelji (Marin
Šarec)
- sljedeća sjednica IO HZSN-a održat će se nakon godišnjih odmora- u rujnu

Dovršeno u 17.50 sati.
Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Marijan Bakić
Glavni tajnik HZSN-a

Jura Ozmec
Predsjednik HZSN-a

