Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 07. studenog 2016.
Broj: 06/16/vb

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 7. studenog 2016. godine, u Novinarskom
domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac, Rudolf Starić, Zlatko Karlo, Vinko
Knežević, Robert Šalinović
ODSUTNI: Ante Župan, Lovorko Magdić, Robert Valai, Ivana Lukačić Krajina
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. Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice IO HZSN-a
2. Izvješće s kongresa SEESJA-e:
-

Kongres (Ozmec)

-

Malonogometni turnir (Lipovac)

-

Troškovnik (Bakić)

3. Stanje na poslovnom računu (Bakić)
4. Izvješće sa sjednice AIPS Europa u Austriji (Lipovac)
5. Pripreme za sjednice AIPS-a u 2017. Godini:
-

AIPS Europa (Budimpešta)

-

AIPS (Pyongchang)

6. Prijedlog financijskog plana HZSN-a za 2017. Godinu
7. Prijedlog članova Komisije za dodjelu HZSN nagrada i priznanja
8. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 9. sjednice IO HZSN-a

Ad. 2.
Predsjednik i dopredsjednik HZSN-a, Jura Ozmec i Nikola Lipovac, podnijeli su izvješće o
održanom 3. Kongresu SEESJA-e (30. rujna do 4. listopada 2016.) u Kukljici i Kalima na
otoku Ugljanu. Domaćin je, uz pokroviteljstvo HOO-a i agencije Btravel, bio HZSN.
Izvješće je objavljeno na web stranici www.hzsn.hr i sastavni je dio ovog zapisnika.
Na kraju ove točke dnevnog reda Nikola Lipovac je predložio, a članovi IO jednoglasno
prihvatili da se u cilju informiranja članova IO SEESJA-e o kongresu na Kukljici na
englesku verziju web stranice HZSN-a stavi link s kongresa SEESJA-e.
Glavni tajnik Marijan Bakić je predložio da se engleska verzija Internet stranice HZSN-a
www.hzsn.hr vizualno privremeno prepravi tako da se u naslovnici weba zamijeni naslovnica
(pasica) HZSN-a i postavi naslovnica (pasica) SEESJA kako bi komunikacija među članicama
SEESJA-e bila što bolja, ali i jednostavnija za komunikaciju s ostalim novinarskim
udruženjima iz Europe i svijeta. Sve članice Južnoeuropske novinarske asocijacije moći će
tada slati svoje tekstove Nikoli Lipovcu koji će ih potom proslijediti Marijanu Bakiću za
stavljanje na web. Kad to bude moguće SEESJA će napraviti svoju internetsku stranicu, a taj
dio HZSN-ove stranice biti će vraćen na prijašnji vizualni izgled engleske verzije.
Članovi Izvršnog odbora su prijedlog glavnog tajnika jednoglasno prihvatili.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO HZSN-a o troškovima
organizacije kongresa SEESJA. Troškovnik je predan u pismenom obliku i sastavni je dio
ovog zapisnika
Ad. 3.
Glavni tajnik HZSN-a je izvijestio članove IO HZSN-a o trenutnom stanju salda na računu
HZSN-a, a financijsko izvješće je sastavni dio zapisnika.
Ad. 4.
Dopredsjednik HZSN-a Nikola Lipovac izvijestio je članove IO HZSN-a o skupu sportskih
novinara Austriji bliskih zemalja koji je održan u Austriji, u Klagenfurtu, 24. i 25. listopada
2016. godine. Izvješće je objavljeno na web stranici www.hzsn.hr i sastavni je dio ovog
zapisnika.
Ad. 5.
Predsjednik HZSN-a izvijestio je članove IO HZSN-a da će se u 2017. godini održati Izborni
kongresi AIPS-a i AIPS Europa i na njima će kao i do sada biti prisutni predstavnici HZSN-a.
Kongres AIPS-a će se održati u travnju u Koreji-Seul/Pjongchang, a AIPS Europa biti će u
travnju 2017. u Budimpešti (Mađarska).
Ad. 6.
Članovi IO su primili na znanje prijedlog Financijskog plana HZSN-a za 2017. godinu kojega
im je iznio glavni tajnik. Financijski plan biti će pripremljena za usvajanje na sljedećoj,
posljednjoj ovogodišnjoj, sjednicu Izvršnog odbora.
Ad. 7.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će kao i svake godine na
svom godišnjem Saboru dodjeljivati godišnje nagrade i priznanja HZSN-a. Sukladno
navedenom predložio je članove Komisije za dodjelu nagrada i priznanja za 2016. godinu:

Robert Valai
Ivana Lukačić Krajina
Lovorko Magdić
Anton Samovojska
Branko Stipković

predsjednik
član
član
član
član

Obzirom da Samovojskin i Stipkovićev pristanak tek trebamo dobiti, članovi Komisije za
dodjelu nagrada i priznanja biti će potvrđeni na sljedećoj sjednici IO HZSN-a, a ovaj prijedlog
predsjednika HZSN-a je jednoglasno prihvaćen. Rok za predaju prijedloga za godišnje
nagrade i priznanja HZSN-a je 15. siječnja 2017. godine.
Ad.8.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da se 26. Sabor HZSN-a održi 20. veljače 2017. godine.
Predsjednik HZSN-a je također izvijestio članove IO da su nam odobrene novinarske i foto
kvote za Zimske olimpijske igre: 3 novinarske i 2 foto kvote. Rok prijave za akreditacije je 20.
studeni 2016.
Predsjednik HZSN-a još je izvijestio članove Izvršnog odbora da nas je Slovenski zbor
sportskih novinara pozvao u Ljubljanu na svečanost njihove obljetnice kojoj će prisustvovati
predsjednik HZSN i predsjednik SEESJA, Ozmec i Lipovac, o njihovom trošku. Predložio je i
ostalim članovim koji žele ići da se jave, s obzirom da u autu ima mjesta za još dvije osobe.
Slovenski novinari pozvali su i našu novinarsku malonogometnu reprezentaciju na turnir koji
će se održati u Kopru a što je izvrni odbor sa zahvalnošću prihvatio. Utakmica će se odigrati
28. studenog 2016. godine u Kopru. Za organizaciju je zadužen dosadašnji izbornik Nikola
Lipovac.

Dovršeno u 18.05 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec

Glavni tajnik HZSN-a

Organizacijski tajnik HZSN-a

Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

