Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 17. prosinca 2018.
Broj: 07/18/vb

ZAPISNIK
sa 24. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 17. prosinca 2018. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Robert Šalinović, Ivana Lukačić Krajina,
Vinko Knežević, Robert Valai, Lovorko Magdić, Nikola Lipovac, Rudolf Starić
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Ante Župan
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 23. sjednice IO HZSN-a
2. Informacija o Financijskom planu za 2019. godinu
3. Informacija o održanom kongresu SEESJA
4. Informacija o stanju na poslovnom računu
5. Odluka o imenovanju Komisije za prijedlog novinarskih nagrada i priznanja za
2018. godinu
6. Odluka o rokovima za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja HZSN-a za
2018. godinu
7. Odluka o održavanju 30. Sabora HZSN-a
8. Informacija o obilježavanja 70-te godišnjice HZSN-a
8. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 23. sjednice IO HZSN-a.
Ad. 2.
Financijski plan HZSN-a za 2019. godinu koji uključuje i proslavu 70 godina
postojanja HZSN-a predložio je i obrazložio glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić
(financijski plan je sastavni dio ovog zapisnika)
Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan HZSN-a za 2019. godinu.

Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO o održanom Izbornom
Kongres SEESJA u Ohridu (Makedonija) od 25. do 28. listopada 2018. godine:
-

-

-

Hrvatske sportske novinare na kongresu su zastupali predsjednik i glavni
tajnik HZSN-a Jura Ozmec i Marijan Bakić te Nikola Lipovac, član Izvršnog
odbora HZSN-a.
Dosadašnjeg predsjednika SEESJA-e Nikolu Lipovca, novinara Jutarnjeg lista
koji je na tu funkciji obnašao u protekle četiri godine, zamijenio je
novoizabrani predsjednik Boško Trpeski, predsjednik sportskih novinara
Makedonije. Za glavnog tajnika izabran je Todor Brajković iz Crne Gore a u
Izvršni odbor birani su još po jedan delegat Grčke, Bosne i Hercegovine i
Mađarske.
Nove članice SEESJA-e postale su Albanija i Kosovo
Reprezentacija Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) zauzela je šesto
mjesto na tradicionalnom malonogometnom turniru. Reprezentacija HZSN-a
je nastupala u sastavu: Duje Bonačić (Splitskiportal.hr), Stjepan Mati
(Index.hr), Hrvoje Tironi (Goal.com/hr), Vedran Pavičić (HNTV), Vlado
Boban i Milan Stjelja (Nova TV), Mario Glavan (Arenasport), Dubravko
Miličić (24sata), Marko Cvijanović (Novi list), Gianluca Starčić (Sportske
novosti). Izbornik je bio Nikola Lipovac (Jutarnji list).

Detaljno izviješće sa Kongresa nalazi se na web stranici HZSN-a, www.hzsn.hr
Ad 4.
Glavni tajnik HZSN-a je izvijestio članove HZSN-a o stanju na poslovnom računu
HZSN-a koje je stabilno, a financijsko izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.
Ad. 5.
Članovi IO jednoglasno su odlučili da članovi Komisije za dodjelu HZSN nagrada za
2018. godinu budu: Robert Valai (predsjednik), Ivana Lukačić Krajina, Lovorko
Magdić, Branko Stipković i Ivanka Ožbolt.
Ad.6.
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da rok za dostavu prijedloga za nagrade
i priznanja HZSN-a za 2018. godinu bude 18. siječnja 2019.
Ad. 7.
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da će se 30. Sabor HZSN-a i središnja
svečanost obilježavanja 70 godina HZSN-a održati 6. travnja 2019. godine

Ad.8.
Članovi IO HZSN-a prihvatili su i idejno rješenje znaka 70. obljetnice HZSN-a koje
nam je tvrtka OSAM iz Zagreba poklonila povodom našeg jubileja na čemu se HZSN
iskreno zahvaljuje
Na svečanom dijelu 30. Sabora HZSN-a, 6. travnja biti će predstavljena prigodna
monografija, autora Marijana Bakića
Osim članova HZSN-a na svečani Sabor bit će pozvani predsjednici AIPS-a, AIPS
Europa i SEESJA, Hrvatski olimpijski odbor, HND i predstavnici sportskih novinara
država u okruženju, kao i svi prijatelji koji su tijekom proteklih godina pomagali rad
HZSN-a.
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su donijeli odluku da će se redovni 31. izborni
Sabor HZSN-a održat nakon svečanog Sabora, 8. travnja 2019. godine
Ad. 9.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je održao
sastanak sa novim predsjednikom i novom tajnicom HND-a, (Hrvoje Zovko i Ema
Tarabochia). Tema sastanka bila je definiranje međusobnog statusa HZSN-a i Zbora
sportskih novinara HND-a, odnosno definiranje statusa HZSN-a unutar HND-a.
Predstavnici HND-a rekli su da bi najjednostavnije rješenje bilo istovremeno
postojanje Zbora sportskih novinara i udruge HZSN. Taj je način najjednostavniji jer
kroz Zbor, koji se sastoji od članova HND-a, možemo zadržati kontinuitet, sudjelovati
u radu i aktivnostima HND-a. S druge strane, udruga ima potpunu slobodu da radi,
neovisno o HND-u (npr. tada predsjednik HZSN ne mora biti član HND-a itd.).
Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a odlučili predložiti rješenje
HND-u na način da HZSN ostane unutar HND-a, u sastavu Središnjeg odbora, bez
prava glasa na Skupštini.
Robert Valai je izvijestio članove IO HZSN-a da je stigla nova galerija sportskih
fotografija u fotogaleriju na web stranici HZSN-a, koja se nažalost ne vidi. Zamolio je
da se pronađe način kako bi taj dio web stranice HZSN-a bio puno pregledniji.
Dovršeno u 17.50 sati.
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Organizacijski tajnik HZSN-a

Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

