Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 09. rujna 2013.
Broj: 05/13/vb

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 09. rujna 2013. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2

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

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice IO HZSN-a (prilog zapisnik)
Izviješće o aktivnostima između dviju sjednica (Bakić, Lipovac)
Prijedlozi za članove komisija AIPS-a (Ozmec)
Prijedlog popusta na članarinu do 31. prosinca 2013. godine (prilog prijedlog
odluke)
5. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 17. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.
● Nikola Lipovac je izvijestio članove IO HZSN-a da je na međunarodnom seminaru i
nogometnom turniru u rumunjskom Busteniju, od 8. do 12. srpnja, sudjelovalo i
izaslanstvo Hrvatskog zbora sportskih novinara. HZSN su u Rumunjskoj predstavljali
Nikola Lipovac (Jutarnji list), Davor Lugarić (24 sata), Marko Cvijanović (Novi list),
Mario Glavan (Arena Sport), Dubravko Miličić (24 sata), Vedran Pavičić (Sportske
novosti), Hrvoje Tironi (Sportske novosti), Milan Stjelja (NOVA TV) i Tomislav

Butina (bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije). „Preporuka“ za uvrštenje u
novinarsku reprezentaciju Butini su bile kolumne koje je objavljivao u Večernjem
listu.
Hrvatski sportski novinari osvojili su 3. mjesto, a Nikola Lipovac je izabran za člana
Komisije koja će napraviti prijedlog pravila kako bi ona bila definirana za buduće
malonogometne turnire. Sljedeći turnir organizirat će se 2014. godine u Makedoniji)
● Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a o sljedećem:
-

-

za sudjelovanje izaslanstva HZSN-a na međunarodnom seminaru i
nogometnom turniru u Rumunjskoj potrošeno je 8.000,00 kn, a na web
stranici HZSN-a je zabilježeno sve što se događalo na turniru
predsjednik i glavni tajnik HZSN-a su održali sastanak s glavnim tajnikom
HOO-a Josipom Čopom, a tema sastanka bila je prenamjena sredstava koje
HOO svake godine dodjeljuje HZSN-u. Na sastanku je naglašeno da će zbog
izbora predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca u IO AIPS-a troškovi HZSN-a
predviđena za putovanja biti znatno veće od dosadašnjih
svi nesporazumi u vezi popusta članova HZSN-a na prijevoz Jadrolinijom na
području Rijeke su riješeni, pa je ugovor između HZSN-a i Jadrolinije
produžen do kraja 2013. godine. Novi ugovor s Jadrolinijom za 2014. godinu
pokušat će se realizirati na sljedećem Saboru HZSN-a

Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da je iz AIPS-a zatražen
prijedlog članova HZSN-a koji će kandidirati za članove komisija AIPS-a. Otvorena je
rasprava nakon koje je jednoglasno odlučeno da će kandidati HZSN-a za komisije
AIPS-a biti: Dražen Pinević (rukomet), Marin Šarec (olimpijska komisija) i Damir
Senčar (fotografija).
Ad. 4.
U vezi prijedloga popusta na članarinu do 31. prosinca 2013. godine donesena je
odluka o članarini za sljedeće dvije godine (1.1.2014. – 31.12.2015.) kako slijedi:
Članarina HZSN iznosi 200,00 kuna za razdoblje od dvije godine (1.1.201431.12.2015). Članarina za AIPS iznosi 250,00 kuna za isto razdoblje .
Svim novim i dosadašnjim članovima HZSN koji se do 31. prosinca 2013. godine
učlane, ili produže članarinu za AIPS, ukupna će članarina (HZSN i AIPS) iznositi
400 kuna (umjesto 450) za period 1.1.204.-31.12.2015.
Ad. 5.
-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da će se od 04. rujna
2013. moći produljivati članstvo u AIPS-u za period 2014.-2015.
sve informacije u vezi obnove članstva u HZSN-u i AIPS-u biti će objavljene u
newsletteru HZSN-a
članovi IO HZSN-a su jednoglasno odlučili da HZSN plati troškove Velike
dvorane HND-a u kojoj je održana promocija knjige „Hrvatska i olimpijska
odličja“ autora Jurice Gizdića, u iznosu od 610,00 kn

-

Ante Župan je izvijestio članove IO HZSN-a da on uz pomoć 5 sportskih
novinara iz Zadra pokušava osnovati HZSN sekciju u Zadru…
Dovršeno u 18.00 sati

Zabilježila:
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