Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 12. lipnja 2017.
Broj: 05/17/vb

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 12. lipnja 2017. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu.

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

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice IO HZSN-a
Informacija o izvršenju zadataka između dviju sjednica (Ozmec, Bakić)
Izvješće o Kongresu AIPS, Seul, 9.-13.5.2017. (Ozmec)
Izvješće o svečanoj sjednici mađarskih sportskih novinara u Budimpešti (Magdić)
Prijedlog plana ljetnih aktivnosti (Ozmec, Bakić)
Stanje na poslovnom računu (Bakić)
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 14. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da su HZSN-u u
Novinarskom domu u Zagrebu, dane na korištenje dvije vitrine. HZSN će navedene
vitrine i prostor oko njih koristiti za izlaganje svojih nagrada i sportskih fotografija.

Ad. 3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je bio
predstavnik HZSN-a na Izbornim
kongresima AIPS-a i AIPS Europa koji su održani u Koreji-Seul/Pjongchang od 9. do
13 svibnja 2017. godine. Izvješće s navedenih kongresa objavljeno je na www.hzsn.hr i
sastavni je dio ovog zapisnika, a najvažnije odluke s kongresa su:
-

Predsjednik AIPS-a ostaje, aklamacijom, Talijan Gianni Merlo, a na jednu od
najviših funkcija, rizničara AIPS-a, također aklamacijom izabran je Jura
Ozmec, predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara i dosadašnji član
Izvršnog odbora AIPS-a.

-

Predsjednik SEESJA-e i dopredsjednik HZSN-a Nikola Lipovac je izabran za
člana Komisije za Statut AIPS-a

-

Charles Camenzuli s Malte, dosadašnji glavni tajnik, je novi predsjednik AIPS
Europe, nakon što se dosadašnji, Ioannis Daras iz Grčke, povukao. Novi glavni
tajnik AIPS Europa je Predrag Milinković iz Srbije, a rizničar je ostao Murat
Agca iz Turske

Ad. 4.
Lovorko Magdić je bio predstavnik HZSN-a na svečanoj sjednici mađarskih
sportskih novinara u Budimpeši. Izvješće o navedenoj svečanosti Lovorko Magdić je
predao pismenom obliku i ono je sastavni dio ovog zapisnika.
Ad. 5.
-

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je u vezi plana aktivnosti HZSN-a za ljeto
rekao da je Dario Smojver, član HZSN-a, pozvao članove IO HZSN-a da jednu
od svojih sjednica IO održe u Selcu (planirani termin sjednice je početak ili
sredina rujna). Na sjednicu bi pozvali i novinare iz Rijeke koji bi tom prigodom
održali osnivačku sjednicu Sekcije HZSN Rijeka.
Za kontakte i dogovor s Orlandom Rivettijem oko osnivanja sekcije zadužuju se
predsjednik i glavni tajnik HZSN.

-

Predsjednik SEESJA-e Nikola Lipovac, je izvijestio članove IO HZSN-a da je
dogovorena malonogometna utakmica između hrvatskih i slovenskih sportskih
novinara, 08. srpnja 2017. godine u Koprivnici.

Ad. 6.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je stanje
HZSN računa stabilno. Financijsko izvješće je predano u pismenom obliku i sastavni
je dio ovog zapisnika.

Ad. 7.
-

Članovi IO HZSN-a odlučili su da će svatko tko od 1. lipnja 2017.
uplati članarinu za HZSN dobiti 2,5 godine članstva, do 31.12.2019. godine.

-

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN
jednoglasno prihvatili da se prema Gradu Zagrebu krene s inicijativom da
se sadašnji Maksimirski perivoj, prilaz od Ulice Divka Budaka i okretišta
tramvaja na jugu Dinamovog stadiona do stadiona GNK Dinamo preimenuje u
Prilaz Tomislava Židaka.
Razlog je jednostavan, Židak je jedan od najvećih hrvatskih sportskih
novinara, koji je nedavno preminuo, a životno i profesionalno je bio vezan za
GNK Dinamo i hrvatski nogomet, konstatirao je predsjednik HZSN.
Za očekivati je da će inicijativu HZSN-a podržati i svi ostali uključeni u život i
djelo Tomislava Židaka pa se potpuni i cjeloviti prijedlog gradskoj Komisiji
očekuje do jeseni.

-

Ante Župan izvijestio je članove IO da je inicijativa Sekcije HZSN Zadar od
prije par mjeseci kad je pokrenut sportski lokalni portal Sport023.hr
www.sport023.hr, odlično prihvaćen u javnosti te da iz dana u dan ima sve više
posjetitelja.

Dovršeno u 18.00 sati.
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