Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 27. travnja 2015.
Broj: 11/15/vb

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 27. travnja 2015. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 16.30 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Vinko
Knežević, Ante Župan, Lovorko Magdić, Ivana Lukačić Krajina.
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Robert Valai, Rudolf Starić.
OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec.
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka, te predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice IO HZSN-a
Izvršenje obveza između dviju sjednica IO
Stanje na poslovnom računu HZSN-a
Konferencija SEESJA i malonogometni turnir u Banskom (Bugarska)
Plan rada IO HZSN do kraja kolovoza 2015.
Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 01. sjednice IO HZSN-a i jednoglasno je
usvojen prijedlog predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca da se svi zapisnici od veljače
2015. stave na web stranicu HZSN-a.

Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne članove IO HZSN-a o
aktivnostima između dviju sjednica:
-

-

Sukladno odluci sa 24. Sabora HZSN-a predan je u Gradski ured za opću
upravu grada Zagreba Zahtjev za upis promjena Statuta HZSN-a u Registar
udruga Republike Hrvatske. Odluku o navedenom zahtjevu će Gradski ured za
opću upravu donijeti u roku od 6 mjeseci a do donošenja te odluke na snazi je
važeći Statut HZSN-a.
Zbog uvreda i prijetnji, te podmetanja kojima su se organizatori prosvjeda u
Savskoj 66 u Zagrebu okomili na kolegicu Deu Redžić, sportsku novinarku
portala Index.hr i članicu HZSN-a, Jura Ozmec je u ime HZSN-a napisao
priopćenje za medije u kojem je osuđen neopravdan napad na novinarku, našu
članicu. HZSN je u svom priopćenju zatražio ispriku organizatora prosvjeda u
Savskoj 66 jer taj postupak smatra minimumom reakcije iz Savske 66.

-

Predsjednik splitske sekcije HZSN-a Tomislav Gabelić je u ime Sekcije Split
reagirao na istupe izvršnog predsjednika GNK Dinama, Zdravka Mamića na
Kanalu Ri, te u Večernjem listu na način da je demantirao sve izrečeno u
intervju, vezano za navodne razgovore Z. Mamića sa splitskim sportskim
novinarima. Tomislav Gabelić je u reagiranju pojasnio da kolege s kojima je
kontaktirao negiraju bilo kakav razgovor sa Mamićem, pa zbog toga pozivaju Z.
Mamića da javno kaže s kim je i kada razgovarao jer će u protivnom njegov
istup Sekcija HZSN-a smatrati vrlo nekorektnim i neprofesionalnim.

-

Članovi Izvršnog odbora informirani su da je 26. travnja 2015. godine
Hrvatsko novinarsko društvo (HND) umjesto dosadašnjeg Zdenka Duke
izabralo novog predsjednika, slobodnog novinara, Sašu Lekovića.

-

Napustio nas je počasni član HZSN-a g. Darko Draženović. Uz poslani
telegram sućuti njegovoj obitelji, za posljednji ispraćaj HZSN i HND kupili su
vijenac. S tim u vezi član HZSN-a g. Željko Mataja je napisao osvrt koji je
objavljen na web stranici HZSN-a, u kojem je povezao prošlost s Darkom
Draženovićem i sadašnjost bez njega.

-

u Jutarnjem listu je zahvaljujući dopredsjedniku HZSN, Nikoli Lipovcu,
objavljena obavijest o otvorenom natječaju za međunarodnu nagradu
sportskim novinarima “Biser”

Ad.3.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio prisutne da je trenutno financijsko
stanje na računu HZSN-a 47.946,67. Detaljno izviješće je predano u pisanom obliku
pa je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 4.
Nikola Lipovac, predsjednik Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe
(SEESJA) podsjetio je prisutne da će se u Banskom (Bugarska) od 1. do 5. lipnja
2015. godine održati konferencija SEESJA i malonogometni turnir. Rekao je da sve
pripreme teku prema planu i naglasio da je zahvaljujući predsjedniku HNS-a Davoru
Šukeru osigurana sva sportska oprema (dresovi i trenirke) za HZSN-ove nogometaše.
Predviđeni troškovi za 13 članova ekipe HZSN-a koja će nas predstavljati na
Konferenciji SEESJA i malonogometnom turniru u Banskom je oko 14.000,00 kn.
Na kraju ove točke dnevnog reda Nikola Lipovac je predložio, a članovi IO HZSN-a
jednoglasno prihvatili ideju da se u cilju što boljeg povezivanja i suradnje sportskih
novinara za vrijeme trajanja EuroBasketa u Zagrebu, u rujnu ove godine, organizira
košarkaški turnir sportskih novinara.
Ad. 5.
-

-

Jednoglasno je donijeta odluka da svi sportski novinari koji do 30. lipnja
2015. godine uplate članarinu za HZSN i AIPS, za razdoblje 2016/2017.,
ostvaruju pravo na popust od 50 kuna. Potreban redovni iznos za uplatu
navedenih članarina bez popusta je 450 kn, a s popustom 400 kn.
Izvršni odbor, sukladno članku 40 Statuta, donosi jednoglasnu odluku
kojom u izuzetnim okolnostima odluku o prijemu u članstvo HZSN-a a sa
statusom redovnog ili pridruženog člana mogu donijeti i predsjednik ili glavni
tajnik, uz potrebne konzultacije s pojedinim članovima IO, ali o tome trebaju
izvijestiti članove Izvršnog odbora na prvoj sljedećoj sjednici.

-

Zaključeno je da će predsjednik i glavni tajnik HZSN-a, a vjerojatno i poneki
od članova IO ponovno posjetiti sportske redakcije Večernjeg lista i EPH, ali i
članove Uprave i glavne urednike, te ih upoznati s radom i planovima HZSN-a
i predložiti im da redakcija preuzme plaćanje članarine za sve svoje sportske
novinare koji žele biti članovi HZSN-a.

-

Prije tog posjeta svim članovima HZSN-a poštom će biti upućen poziv
(informacija) o odluci Izvršnog odbora koja se odnosi na popust za članstvo.
Zbog ažuriranja postojećih podataka za zadovoljavanje uvjeta Zakona o
udrugama članovi će biti zamoljeni da ponovno ispune pristupnice sa
fotografijom i pošalju e-poštom ili na adresu u Novinarski dom. Ista
informacija biti će objavljena na portalu www.hzsn.hr i odaslan svibanjski
newsletter HZSN Info. Članovi Izvršnog odbora pozvani su da prvi ažuriraju
podatke i plate članarinu, kao i da u svojim redakcijama pozovu kolege
sportske novinare da pristupe članstvu koje im omogućava neke pogodnosti ali
i kandidiranje za HZSN-ove godišnje novinarske nagrade i nagradu „Biser“.
Sve informacije o tome mogu se naći i na našim službenim stranicama.

-

Jedan od sudionika AIPS-ove Škole za mlade novinare uz podršku HZSN-a na
1. Europskim igrama u Bakuu (Azerbajdžan) od 12. do 28. lipnja 2015. godine,
bit će mladi novinar Karlo Tašler.
Zaključeno je da će se sljedeća sjednica Izvršnog odbora HZSN-a održati tek
krajem kolovoza 2015. godine. Ukoliko bude potrebno tijekom tog razdoblja IO

-

HZSN-a će donositi neke odluke, a usuglašavanje će biti komunikacijom
putem e-maila.

Dovršeno u 17.30 sati.
Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

