Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 10. studenog 2014.
Broj: 06/14/ilk
ZAPISNIK
S 26. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga zbora sportskih novinara održanog
10. studenoga 2014. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2

Počelo u 17 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Anton Filić, Nikola Lipovac,
Robert Šalinović, Robert Valai, Zlatko Karlo, Ivana Lukačić Krajina
ODSUTNI: Iva Perdec Augustić, Ana-Marija Vuković
OSTALI ODSUTNI: 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 25. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a
2. Izvješće s osnivačkog Kongresa Europske jugoistočne unije
sportskih novinara (Lipovac - Ozmec)
3. Izvješće o izradi web stranice HZSN-a (Bakić - Lukačić)
4. Financijsko izvješće (Bakić)
5. Pripreme za izbornu skupštinu HZSN-a (Ozmec)
6. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 25. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a.
Ad. 2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je još jednom čestitao Nikoli Lipovcu na
predsjedanju Udrugom sportskih novinara jugoistočne Europe (SEESJA). Nakon toga

Lipovac je podnio izvješće s osnivačke skupštine održane na Ohridu od 22. do 26.
rujna. Uz radni dio kongresa, održan je i nogometni turnir na kojem su nastupili i
članovi HZSN-a. Izvješće Nikole Lipovca predano je u pismenom obliku i sastavni je
dio ovog zapisnika.
Nakon što je Lipovac predao izvještaj, uslijedila je rasprava.
-

-

-

Anton Filić je na početku izlaganja također čestitao Lipovcu. Istaknuo je da je
primijetio da je dosad u ime HZSN-a bio povjerenik za JI Europu. Ustvrdio je,
kao i na prijašnjim sjednicama, da mu zbog poslovnih obaveza ne odgovara
termin održavanja sjednica te stoga nije bio u mogućnosti prisustvovati na
nekim sjednicama. Unatoč tomu, smatra da je trebao biti obaviješten o
promjenama koje su se dogodile vezano uz njegov status povjerenika za JI
Europu
Jura Ozmec se ispričao Antonu Filiću zbog mogućeg propusta, uz napomenu
da svi članovi IO-a primaju zapisnike sa sjednica te da se na iste može
reagirati. Ujedno je dodao da je smatrao da s obzirom na obaveze koje Filić
ima u sindikatu neće imati dovoljno vremena i za regionalnu udrugu.
Anton Filić ponovio je kako to nije dobar način rada.
Ozmec je ustvrdio da prihvaća krivicu što to nije usmeno priopćio Filiću.
Ponovio je da sve piše u zapisnicima te zamolio Filića da pomogne Lipovcu.
Filić je odgovorio da je spreman pomoći Lipovcu i da mu je drago zbog njega,
ali smatra da komunikacija unutar IO-a nije dobro tekla. Teško mu je dolaziti
na sastanke u 17 sati, zbog čega je propustio nekoliko zadnjih sjednica.
Ozmec je ustvrdio da mu je Filić osobno rekao da se ne može u potpunosti
posvetiti regionalnoj udruzi jer ima obaveze u sindikatu.
Filić je zaključio raspravu ustvrdivši da to nije izrekao, ali da prihvaća ispriku.

Ad.3.
Izvještaj o izradi web stranice HZSN-a, odnosno o promjeni održavatelja, iznijeli su
Marijan Bakić i Ivana Lukačić Krajina. Stranicu su nazočni mogli vidjeti na tabletu
tijekom izlaganja.

-

-

Lukačić Krajina opisala je što se nalazi na naslovnici i podstranicama. Podaci
su preuzeti s prijašnje stranice pa nije bilo potrebno iščitavati sadržaj već se
upoznati s novim izgledom i navigacijom. Lukačić Krajina je istaknula da je
naslovnica atraktivnija od prošle, a boljim rasporedom postala je
funkcionalnija. Aplikacija za učlanjenje ili produženje članstva i newsletter
primjereno su istaknuti, što i želimo postići stranicom.
Bakić je bio najviše radio na promjenama stranice, odnosno prelaska kod
novog provajdera. Sa Sportskom Hrvatskom, odnosno Željkom Ercegom iz
Splita, potpisali smo ugovor o održavanju, a unutar te cijene je i redizajn.
Robert Valai je pojasnio dogovor sa Zborom fotoreportera Hrvatske. Dobitnici
godišnjih priznanja ustupit će nam svoje fotografije koje ćemo prezentirati
kroz našu fotogaleriju. Imat ćemo 12 do 13 galerija. Valai je predložio da

-

-

članovima zbora fotoreportera omogućimo učlanjenje u AIPS bez da budu
članovi HZSN-a.
Jura Ozmec je pozvao fotografe da objavljuju slike na našoj stranici te je
podržao ideju da fotoreporterima omogućimo da postanu članovi AIPS-a preko
HZSN-a.
Anton Filić je istaknuo da se to treba riješiti sustavno, kroz statut. Smatra da
odluka Izvršnog odbora nije dovoljna. Treba se donijeti odluka da članovi svih
zborova pri HND-u mogu biti članovi AIPS-a bez plaćanja članarine HZSN-u,
ali da ne dobiju iskaznicu HZSN-a.
S time se Ozmec složio i predložio da će takav prijedlog uputiti fotografima da
oni iznesu na svojem IO-u pa da krenemo u pregovore.

Ad.4. Financijsko
Glavni tajnik je podnio izvješće o trenutnom stanju na poslovnom računu HZSN-a te
izvješće utroška puta na Kongres u Makedoniju (Ohrid) gdje su putovali i novinari –
nogometaši sudjelujući na prijateljskom nogometnom turniru sa ostalim novinarskim
ekipama iz zemalja sudionica Kongresa. Troškovi za taj put (benzin, auto cesta i
slično) sa dva kombija (jedan iz Zagreba, drugi iz Splita) i jednim rentnim osobnim
vozilom iznosio je cca 14.000,00 kuna.
Ad.5.
O pripremama za izbornu skupštinu HZSN-a nazočne je izvijestio Jura Ozmec.
Predložio je da se skupšina održi u ponedjeljak 23. veljače 2015. godine. Taj datum je
zasad načelni te bi ga trebali potvrditi na sljedećoj sjednici. Ozmec je i naglasio da do
23. siječnja na adresu HZSN-a trebaju stići prijedlozi za predsjednika, glavnog tajnika
i organizacijskog tajnika.
U komisiji za priznanja i nagrade su Anton Samovojska, Robert Valai, Lovorko
Magdić i Zlatko Abramović, a predsjednica komisije je Iva Perdec Augustić. Ozmec je
tu istaknuo da je Perdec Augustić uoči 25. sjednice IO-a HZSN-a putem maila
izvijestila članove IO-a, a time i samog predsjednika, da daje ostavku na mjesto člana
IO-a HZSN-a. Ozmec će naknadno vidjeti s Perdec Augustić je li i dalje spremna
predvoditi komisiju za priznanja i nagrade jer je zadovoljan njezinim dosadašnjim
radom.
Komisija za nagrade i priznanja zaprima prijedloge do 31. prosinca 2014. Ozmec je
predložio da se kroz newslettere intenzivnije pozivamo članstvo da predlažu kolege za
priznanja i nagrade za prošlu godinu.

Ad.5.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO o aktivnostima između dviju
sjednica:

-

-

-

Kako bi povećali članstvo, Jura Ozmec i Marijan Bakić su između dvije
sjednice obišli redakcije Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Sportskih novosti i
sportskog odjela HRT-a. Kolege sportski novinari ustvrdili su da imaju
premalo informacija o radu HZSN-a. Ozmec je naglasio da ćemo pokušati biti
proaktivniji putem nove stranice i kroz newslettere, barem dva mjesečno.
Postoji i problem što su nekada redakcije novinarima plaćale članarine, što je
zamrlo.
Ozmec je obavijestio članove IO-a da je Milka Babović na prijedlog HZSN-a
dobila nagradu Franjo Bučar.
U tijeku je izrada troškovnika za sljedeću godinu. Ozmec i Bakić ga trebaju
pripremiti i poslati u Hrvatski olimpijski odbor (HOO).
Ozmec je izvijestio članove IO-a da je HZSN suosnivač Fair play odbora i da je
u izradi publikacija o Fair playu na kojoj su sudjelovali članovi IO-a HZSN-a,
ujedno i članovi Fair play odbora.
Ozmec je ponovio da će HOO, koji konačnu odluku donosi u dogovoru s
HZSN-om, uskoro dijeliti akreditacije za Olimpijske igre u Rio de Janeiru
2016. Dobra je vijest da HOO raspolaže s 11 "E" akreditacija pa će vrlo
vjerojatno svi zainteresirani dobiti svoje mjesto.
Ozmec se još jednom vratio na ostavku Perdec Augustić. Nazvat će je nakon
sjednice kako bi saznao razloge za njezinu iznenadnu ostavku.
Za kraj je Ozmec ukratko izvijestio kako Darko Draženović piše knjigu.
Spremni smo ga podržati vezano uz izlaganje knjige, no budući da još nema
izdavača o podršci Draženoviću više na sljedećoj sjednici.

Dovršeno u 18 sati
Zabilježila:
Ivana Lukačić Krajina

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

