Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 14. ožujak 2019.
Broj: 04/19/vb

ZAPISNIK
sa 01. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 14. ožujka 2019. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 18.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Zlatko Karlo, Vinko Knežević, Robert
Šalinović, Anton Filić
ODSUTNI: Ivana Lukačić Krajina, Lovorko Magdić, Robert Valai, Nikola Lipovac,
Ante Župan
OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i na početku sjednice zaželio srdačnu
dobrodošlicu novom članu Izvršnog odbora HZSN-a Antonu Filiću. Nakon toga je konstatirao
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice IO HZSN
Izbor organizacijskog tajnika HZSN
Izbor dopredsjednika HZSN
Organizacija 31. Sabora i obilježavanju 70. godišnjice HZSN
Informacija o stanju na poslovnom računu
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 26. sjednice IO HZSN-a
Ad2.
Jednoglasno je usvojen je prijedlog predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca da organizacijska
tajnica HZSN-a i u ovom četverogodišnjem mandatu bude Vesna Brumec

Ad3.
Sa 5 glasova ZA i jednim suzdržanim usvojen je prijedlog predsjednika HZSN-a Jure
Ozmeca da potpredsjednik HZSN-a u ovom četverogodišnjem mandatu bude Vinko
Knežević
Ad4.
U vezi organizacije 31. Sabora i obilježavanja 70. godišnjice HZSN-a predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec je izvijesti članove IO o sljedećem:
-

-

-

-

tajnica HND-a Ema Tarabochia je jučer, 13. ožujka 2019., poslala obavijest da se u
HND-u 5. i 6. travnja 2019. godine održava Izborna skupština HND-a. Kako bi se 6.
travnja izbjeglo moguće preklapanje „HND i HZSN“ termina u Velikoj dvorani HNDa, Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno odlučili da se 31. Sabor i
obilježavanje 70. godišnjice HZSN-a održi u podne, 6. travnja 2019. godine u Hotelu
Westin, u dvorani Panorama
obzirom da Hotel Westin ima svoj razglas, platno, postolja i svu drugu opremu
pokušat ćemo dogovoriti da se u dvorani na svečanosti koristi sve navedeno
osigurana su sredstva za TV prijenos svečanosti, a prijenos će realizirati Sportska
televizija
svečanost će se održati pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske
Kolinde Grabar-Kitarović, Središnjeg državnog ureda za šport i gradonačelnika grada
Zagreba Milana Bandića. Očekujemo njihov dolazak na svečanost ili dolazak njihovih
izaslanika
dolazak na jubilej već je potvrdio predsjednik Svjetske udruge sportskih novinara
(AIPS) Gianni Merlo te vodeći trojac Europske udruge sportskih novinara kao i
predsjednik Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe (SEESJA) Boško Trpeski.
Pozvani su i predstavnici nacionalnih organizacija sportskih novinara još osam
zemalja kao i predstavnici sportskih udruga, Hrvatskog nogometnog saveza,
Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog novinarskog društva i drugih.
rezerviran je smještaj u Hotelu Westin, (15 soba), a u petak i subotu će se organizirati
zajedničke večere i druženja s HZSN gostima
firma OSAM d.o.o. koja je izradila obljetnički logo HZSN-a izradila je i naslovnicu
monografije, e-pozivnice i pozivnice, a izraditi će još i naljepnice za prigodne butelje
tiskanje monografije je već u tijeku, a pozivnice će se tiskati sutra i u subotu će biti
poslane svim članovima HZSN-a, predstavnicima HOO-a, HND-a i svih sportskih
saveza, sportskim redakcijama te svim prijateljima HZSN-a

Detaljan Sinopsis svečanosti napravit će se sljedeći tjedan, a za sada je dogovoreno sljedeće:
-

-

voditelj svečanosti će biti Lovorko Magdić
Ivana Lukačić Krajina će pripremiti obrazloženja za nagrade i priznanja
na svečanosti 70-godišnjice HZSN-a biti će dodijeljene i godišnje novinarske nagrade i
priznanja za prošlu godinu, a obljetnica će se obilježiti i izdavanjem knjige, kao
i dodjelom priznanja za petoro bivših predsjednika HZSN-a – Milki Babović,
Miroslavu Redeu, Darku Kolombu, Slavku Cvitkoviću i Zoranu Kovačeviću.
zbog TV prijenosa broj govornika bi trebao biti ograničen
osigurani su glazbeni gosti
osigurat će se buketi za uvažene gošće i dobitnice priznanja

Ad 5.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je bio u posjeti HZSN sekciji
Čakovec. Članovi HZSN sekcije Čakovec su tom prilikom izrazili svoje nezadovoljstvo

izborom dobitnika HZSN priznanja za 2018. godinu, a nakon duge rasprave zaključeno je
da je potrebno izraditi novi Pravilnik o dodjeli HZSN nagrada i priznanja. Sukladno
navedenom predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno
prihvatili da se izradi novi Pravilnik o dodjeli HZSN nagrada i priznanja. Novi Pravilnik bi
se primjenjivao kod izbora dobitnika HZSN nagrada i priznanja za 2019. godinu
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO da će se 16. travnja 2019.
godine u Karlovcu održati promocija monografije „70. godina, a još se bavi sportom..“ i
pozvao sve članove IO da dođu na promociju

Dovršeno u 19.15 sati.

Zabilježila: Vesna Brumec

Glavni tajnik HZSN-a
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