Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 23. svibnja 2016.
Broj: 03/16/vb

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 23. svibnja 2016. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Nikola Lipovac,
Zlatko Karlo, Vinko Knežević, Robert Šalinović
ODSUTNI: Ante Župan, Lovorko Magdić, Robert Valai, Rudolf Starić
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.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice IO HZSN-a
Informacija o sjednici SEESJA u Skopju (Lipovac, Ozmec)
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HND-a (Ozmec)
Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2016/2017. (Brumec)
Stanje na poslovnom računu HZSN-a (Bakić)
Prijedlog aktivnosti preko ljeta (Ozmec, Bakić)
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice IO HZSN-a
Ad.2.
Predstavnici HZSN-a, predsjednik Jura Ozmec i dopredsjednik Nikola Lipovac,
sudjelovali su na simpoziju o mjestu i ulozi sportskih novinara u afirmaciji velikih
sportskih događaja, u Skopju. Simpozij je dio aktivnosti SEESJA (Udruge sportskih
novinara jugoistočne Europe) čiji je Nikola Lipovac predsjednik.

Gostujući u Makedonskom nogometnom savezu novinari iz 8 zemalja jugoistočne
Europe upoznali su se s nogometnom infrastrukturom glavnoga makedonskoga
grada i naporima Saveza u poboljšanju uvjeta u cijeloj Makedoniji. Ilčo Georgievski,
predsjednik Saveza, govorio je o ideji regionalne lige, dok je Vasil Tupurkovski,
predsjednik Makedonskog olimpijskog odbora (MOO) podsjetio da je regionalna
suradnja prepoznata ne samo među sportskim novinarima, nego i među olimpijskim
odborima u regiji.
Makedonija je u velikom sportskom zamahu, Skopje organizira UEFA super kup
dogodine, pa je novinarima SEESJA bilo zanimljivo vidjeti neke od sportskih
objekata uz Vardar.
Hrvatsku delegaciju „pojačao“ je g. Belizar Zečić iz B-travela, partnera HZSN-a od
ove godine, koji je održao prezentaciju suradnje sportskih novinara i B-travela,
nakon koje je dogovoreno da se suradnja HZSN-a i B-travela proširi na sve zemlje
SEESJA.
Prvi iskorak je u organizaciji kongresa SEESJA u Hrvatskoj početkom listopada ove
godine.
Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je prisustvovao
Središnjem odboru HND-a i naglasio sljedeće:
Nakon intervencije Odbora za Statut, te nakon kraće rasprave članovi Središnjeg
odbora su izglasali da se na Skupštinu HND-a ide samo s najnužnijim izmjenama
Statuta, kako ih traže u Gradskom uredu za upravu. HZSN nije bio na dnevnom redu,
pa naš stav ostaje zapisan u kontaktima s predsjednikom HND-a, ali ćemo i dalje
inzistirati da bude dio rasprave, posebno JAVNE rasprave koja je zatražena u procesu
promjena u Statutu.
Jura Ozmec je rekao da bude li još ideja s naše strane, sad imamo malo vremena sve
promisliti
Ad.4.
Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da se broj članova HZSN-a od prošle
sjednice povećao za 7 pa je trenutni broj HZSN članova 132.
U cilju povećanja broja članova HZSN-a članovi IO HZSN-a su odlučili da će se još
jedanput poslati poziv svim bivšim članovima HZSN-a da obnove svoje članstvo
Na kraju ove točke dnevnog reda predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je rekao da se zbog
tečajne razlike nama u Hrvatskoj cijena AIPS iskaznice povećala, jer je 40 dolara više
od 250 kuna (cca 257 kuna), koliko je do sada bilo uzimano za iskaznice, pa da uskoro
trebamo razmisliti o povećanju cijene u kunama.
Sukladno tome prihvaćen je prijedlog glavnog tajnika Marijana Bakića da članovima
HZSN-a povećanu članarinu za AIPS počinje naplaćivati od 1. siječnja 2017. godine, a
na jednoj od jesenskih sjednica Izvršnog odbora donijet će se odluka o visini
članarine.

Ad. 5.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je stanje
HZSN računa stabilno. Do kraja lipnja na poslovni račun HZSN-a trebalo bi biti
uplaćeno još dio sredstava koja su zatražena i koja nam po programskom zahtjevu
pripadaju. Financijsko izvješće je predano u pismenom obliku i sastavni je dio ovog
zapisnika.
Ad. 6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da će sve aktivnosti HZSN- a
preko ljeta biti vezane za organizaciju Izborne Skupštine SEESJA i malonogometnog
turnira koji će se održati od 30. rujna do 4. listopada 2016. u blizini Zadra, ili na
nekoj drugoj destinaciji na Jadranu a o čemu će konačnu odluku donijeti B-travel.

Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

