Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 03. rujan 2018.
Broj: 05/18/vb

ZAPISNIK
sa 22. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 03. rujna 2018. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati

PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Robert Šalinović, Ivana Lukačić Krajina,
Vinko Knežević, Nikola Lipovac, Zlatko Karlo
ODSUTNI: Ante Župan, Robert Valai, Lovorko Magdić, , 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. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice IO HZSN-a
2. Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić)
3. Informacija o članstvu (Brumec)
4. Kongres SEESJA, Ohrid 25-28. 10. 2018. (Ozmec)
- malonogometni turnir (Lipovac)
5. Obilježavanje 70 godina HZSN-a (Ozmec)
- priprema
- knjiga
6. AIPS Nagrada za sportsko novinarstvo (Ozmec)
7. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 21. sjednice IO HZSN-a.

Ad.2.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove HZSN-a da je stanje HZSN
računa stabilno, a financijsko izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.
Ad.3.
Organizacijska tajnica Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da je od zadnje
sjednice IO HZSN-a učlanjeno 6 novinara pa je trenutni broj članova HZSN-a 152 .
Ad.4.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i predsjednik SEESJA-e Nikola Lipovac su izvijestili
članove IO da će se sljedeći Kongres SEESJA održati u Ohridu, Makedonija, od 25. do
28. listopada 2018. godine. Jednako kao i prije za vrijeme trajanja kongresa
organizirat će se malonogometni turnir sportskih novinara iz zemalja sudionica
kongresa. Na kongres će ići predstavnici HZSN-a i malonogometna reprezentacija
HZSN-a.
Ad. 5.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da je „3. lipnja 1948.
Upravni odbor Društva novinara Hrvatske prihvatio prijedlog redakcije Narodnog
sporta da se osnuje sekcija novinara koji rade u fiskulturnim rubrikama“.
Sam čin pokretanja sekcije, osnivačka skupština, održana je 6. travnja 1949. godine.
U skladu s navedenim Jura Ozmec je predložio, a članovi IO prihvatili da se 6. travnja
2019. godine održi Svečana akademija povodom obilježavanja 70. godina HZSN-a.
Svečana akademija će biti u Novinarskom domu u Zagrebu, a poziv će se poslati i
predsjednicima AIPS-a i AIPS Eurpa. Svi detalji organiziranja navedene akademije
(osiguravanje financijskih sredstava štampanje knjige, rezervacija smještaja za
goste…) dogovarati će se na idućim sjednicama IO HZSN-a
Ad.6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO da 17. rujna 2018. istječe rok
prijava za AIPS-ovu Nagradu sportskim novinarima. Naglasio je da se u 8 kategorija
do sada prijavilo više od 300 novinara, fotoreportera i medijskih ljudi iz gotovo 100
zemalja, a da je među njima samo jedna prijava iz Hrvatske. Jura Ozmec je zamolio
članove IO da i oni podsjete svoje kolege na istjecanje roka za prijave kako bi prijava
iz Hrvatske bilo puno više
Ad.7.
Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjeg lista i predsjednik HZSN-a Jura
Ozmec odgovorili su HNK Hajduku na odluku kluba da se kolegi Zdravku Reiću
oduzme klupska akreditacija (Zdravku Reiću, splitskom sportskom novinaru i članu
HZSN-a, HNK Hajduk je oduzeo akreditaciju za ovu sezonu, zbog članka
objavljenog u Jutarnjem listu)

Vinko Knežević je izvijestio članove IO da HOO još nije pokrenuo inicijativu za
imenovanje ulice Dr. Franje Bučara u Zagrebu, a Jura Ozmec je rekao da pokrenuti
prijedlog za imenovanje ulice Tomislav Židak u Zagrebu još nije došao na dnevni red
Skupštine grada Zagreba
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno prihvatili
da u Odboru za dodjelu Nagrada Dražen Petrović predstavnica HZSN-a bude Ivana
Lukačić Krajina jer Dea Redžić, koja je do sada bila u tom odboru, nije članica HZSNa
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno prihvatili
da kandidati HZSN-a za Nagrede Franjo Bučar budu Milka Babović za životno djelo, i
Tomislav Židak za godišnju nagradu
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno prihvatili
da se 29. Sabor HZSN-a održi 11. veljače 2019. godine
Vinko Knežević i Jura Ozmec su izvijestili članove IO da je Odjel za informiranje,
izdavaštvo i web HOO-a u suradnji s Hrvatskim zborom sportskih novinara (HZSN)
održao u lipnju, u Zagrebu, uspješnu Komunikacijsku radionicu za participante
servisa Sportska Hrvatska. Nova radionica održat će se u listopadu

Dovršeno u 18.00 sati.
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