Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 23. ožujka 2015.
Broj: 10/15/vb

ZAPISNIK
sa 01. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 23. ožujka 2015. godine, u Novinarskom
domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Robert Valai, Vinko Kežević,
Lovorko Magdić, Rudi Starić, Zlatko Karlo
ODSUTNI: Ante Župan, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina
OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i na početku sjednice zaželio srdačnu
dobrodošlicu novim članovima Izvršnog odbora HZSN-a. Nakon toga je konstatirao da
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice IO HZSN-a
Informacija o održanom Saboru HZSN-a
Usvajanje zapisnika 24. izbornog Sabora HZSN-a
Izbor dopredsjednika HZSN-a
Izvješće o održanom 78. kongresu AIPS-a
Konferencija SEESJA u Banskom (Bugarska) i malonogometni turnir
Plan rada IO HZSN do kraja lipnja 2015.
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 28. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je rekao da je jako zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg
Sabora HZSN-a za kojeg su i prisutni rekli da je to do sada najbolji Sabor. Ozmec je rekao da
je razlog tome i taj što su se u radnom dijelu Sabora prvi put za predsjednika HZSN-a
natjecala 2 kandidata, a u svečanom dijelu Sabora je uz brojne ugledne goste podijeljen veliki
broj nagrada. Poseban ugođaj napravili su vrhunski glazbeni gosti Glazbene škole iz Karlovca.
Jedina primjedba predsjednika HZSN-a odnosila se na izgled dvorane u kojoj se Sabor
tradicionalno održavao. Predložio je da se za sljedeći Sabor tom segmentu organizacije
posveti maksimalna pažnja.
Ad. 3.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 24. Izbornog sabora HZSN-a

Ad. 4.
• Sa 7 glasova ZA i jednim suzdržanim usvojen je prijedlog predsjednika HZSN-a Jure
Ozmeca da potpredsjednik HZSN-a u ovom četverogodišnjem mandatu bude Nikola Lipovac
• Jednoglasno je usvojen prijedlog da predstavnik Hrvatskog zbora sportskih novinara u
Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora bude Jura Ozmec.
• Sa 7 glasova ZA i jednim suzdržanim usvojen je prijedlog predsjednika HZSN-a Jure
Ozmeca da predstavnik Hrvatskog zbora sportskih novinara u Skupštini Hrvatskog
novinarskog društva bude Lovorko Magdić.
Ad. 5.
• Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da je u Parizu, od 02. do 04. ožujka
2015. održan 78. kongres AIPS-a, Međunarodne udruge sportskih novinara. Kongresu su
prisustvovali on i Nikola Lipovac, član IO-a HZSN-a i predsjednik Udruge sportskih novinara
jugoistočne Europe (SEESJA). Nikola Lipovac je na sjednici AIPS Europe ukratko predstavio
planirane akcije SEESJA-e, uključujući drugi Kongres i četvrti nogometni turnir, u Banskom
(Bugarska) u prvom tjednu lipnja ove godine. Najvažnije teme kongresa AIPS-a bile su borba
za transparentnost, suzbijanje korupcije i namještanja rezultata te izazovi novih medija i
društvenih mreža kao platformi vijesti. Cijelo izviješće s kongresa AIPS-a nalazi na web
stranici HZSN-a.
• Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne i da je na kongresu AIPS-a
predstavljena nova Međunarodna nagrada sportskim novinarima “Biser”, kojom će upravljati
Međunarodna udruga sportskih novinara (AIPS), a čiji je domaćin Abu Dhabi Media (ADM
je jedna je od multiplatformskih organizacija iz područja medija i zabave koje ostvaruju
najbrži rast na Bliskom Istoku). Abu Dhabi Media (ADM) i AIPS su otvorili natječaj u devet
kategorija sportskog novinarstva koji će svakom od pobjednika donijeti novčanu nagradu od
po 10.000 američkih dolara, a drugo i trećeplasiranima po 1500 USD. Svi detalji u vezi
navedene nagrade nalaze se na web stranici HZSN-a.
Jura Ozmec je naglasio da uvjet za dobivanje nagrade “Biser” nije članstvo u AIPS-u, ali da
misli da bi svi hrvatski novinari koji se budu kandidirali za navedenu nagradu morali biti
članovi HZSN-a. Otvorena je rasprava nakon koje je jednoglasno zaključeno da uvjet za sve
hrvatske novinare da se kandidiraju za nagradu “Biser” treba biti članstvo u HZSN-u.
Ad. 6.
Nikola Lipovac, predsjednik Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe (SEESJA)
izvijestio je prisutne da će se u Banskom (Bugarska) od 01. do 05. lipnja 2015. godine održati
konferencija SEESJA i malonogometni turnir. Na konferenciji će biti dodijeljene nagrade
novinarima koji će najbolje “odraditi” temu “Diskriminacija”, a delegacija iz Hrvatske koja će
putovati na navedenu konferenciju i sudjelovati u malonogometnom turniru brojat će
maksimalno 15 ljudi (2 delegata i maksimalno 13 novinara - nogometaša). Pripreme za
organizaciju puta već su započele, a jedan od prijedloga da se smanje troškovi puta je taj da se
unajmi zajednički autobus za delegaciju iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Mađarske.
Ad 7.
Kako zbog bolest glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić nije mogao prisustvovati današnjoj
sjednici, odlučeno je da će se o planu rada IO HZSN-a do kraja lipnja 2015. razgovarati na
sljedećoj sjednici IO HZSN-a

Ad. 8.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne da su HZSN i AIPS zajedno s
organizatorima 1. Europskih igara u Bakuu (Azerbajdžan) organizirali Školu za mlade
novinare (novinari između 18 i 26 godina). Natječaj je otvoren do 15. travnja 2015. godine, a
svi detalji u vezi navedene škole nalaze se na webu HZSN-a. Jura Ozmec je zamolio prisutne
da o navedenom natječaju obavijeste kolege u svojim redakcijama.

Dovršeno u 17.50 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec ,
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

