Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 16. travnja 2019.
Broj: 05/19/ilk

ZAPISNIK
s 2. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 16. travnja 2019. godine u Karlovcu
u Školskoj sportskoj dvorani.

Započeto u 18.10 sati

PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Vinko Knežević, Robert Šalinović, Anton
Filić, Robert Valai, Lovorko Magdić, Ivana Lukačić Krajina
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Nikola Lipovac, Ante Župan
OSTALI ODSUTNI: Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i konstatirao da postoji
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice IO HZSN
Izvješće o održanom svečanom 31. po redu Saboru HZSN-a
Izvješće o utrošenim sredstvima za svečanost 70-te obljetnice
Informacija o stanju na poslovnom računu
Informacija o odluci Sekcije HZSN Međimurja
Međunarodni susret novinara, pisaca, diplomata i pridruženih (Hvar, 2. – 4.
svibnja 2019.)
7. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 1. sjednice IO HZSN-a

Ad2.
Izvješće o održanom svečanom 31. po redu Saboru HZSN-a i obilježavanju 70.
godišnjice HZSN-a podnio je predsjednik HZSN-a Jura Ozmec. Nakon dva mjeseca
intenzivnih priprema i dva dana provedbe uspješno je održan svečani Sabor HZSN-a
u Westinu. Ozmec smatra da je bilo manjih propusta, no da je sve dobro
funkcioniralo te je zahvalio članovima Izvršnog odbora na dobro obavljenom poslu.
Na 1. sjednici IO-a HZSN-a jednoglasno je odlučeno da se zbog mogućeg preklapanja
termina Izborne skupštine HND-a i HZSN-ove svečanosti umjesto u Novinarskom
domu program održi u Westinu. Zaključeno je na aktualnoj sjednici kako je mjesto
održavanja bilo prikladno obilježavanju 70. godišnjice HZSN-a.
Potpredsjednik HZSN-a Vinko Knežević je istaknuo kako je bila dobra popunjenost i
čestitao svima na dobro obavljenom poslu. Anton Filić pohvalio je voditeljski rad
Lovorka
Magdića.
Ad3.
Izvješće o utrošenim sredstvima za svečanost 70-te obljetnice podnio je glavni tajnik
HZSN-a Marijan Bakić.
Detaljniji izvještaj dio je ovog zapisnika.
Ad4.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO-a HZSN-a o stanju na
poslovnom računu HZSN-a koje je stabilno, a financijsko izvješće dio je ovog
zapisnika.
Ad. 5.
Članovi IO-a HZSN-a u materijalima za sjednicu dobili su članak lokalnog portala
koji prenosi navodnu odluku Sekcije HZSN-a Međimurja u kojoj stoji kako više ne
žele sudjelovati u radu Hrvatskog zbora sportskih novinara zbog „razočaranja
odnosom HZSN-a prema Sekciji, kao i sumnje u netransparentnost prilikom
dodjeljivanja godišnjih nagrada i priznanja“ te kako osnivaju svoju Udrugu.
Članak na portalu s Izborne skupštine sekcije međimurskih sportskih novinara od 28.
ožujka dio je ovog zapisnika.
-

Jura Ozmec je objasnio kako su ga prije mjesec i pol dana kontaktirali kolege
iz Međimurja jer njihov član nije jedan od dobitnika priznanja, konkretno
priznanja za lokalno novinarstvo za 2018. godinu. Ozmec je bio u posjeti HZSN
sekciji Čakovec te je zaključeno da je potrebno izraditi novi Pravilnik o dodjeli
HZSN nagrada i priznanja.

-

Dosadašnji predsjednik Sekcije Tomica Jakopec podnio je valjanu i potpisanu
ostavku na mjesto u Vijeću časti HZSN-a.

-

Vezano uz posredno zaprimljenu, kao vijest s portala, odluku Sekcije HZSN-a
Međimurja, Ozmec je istaknuo kako Statut HZSN-a precizira kako se izlazi iz
članstva: ili osobnim zahtjevom člana ili prestankom plaćanja članarine ili
isključenjem. Kako se niti jedno nije dogodilo, članak na portalu ne može se
smatrati relevantnim.

-

Anton Filić je naglasio kako se moramo držati Statuta HZSN-a te kako su
kolege iz Međimurja članovi do 31. prosinca. Predložio je još jedan zajednički
sastanak.

-

Marijan Bakić je naglasio kako mogu prestati djelovati kao Sekcija unutar
HZSN-a, a pojedinačno se mora svatko ponaosob iščlaniti.

-

Robert Valai kao predsjednik Komisije za priznanja i nagrade rekao je kako
žali zbog reakcije Međimuraca, ali i ističe kako će se napraviti pravilnik i time
dobiti transparentniji sustav za izbor najboljih.

-

Vinko Knežević je napomenuo kako se isto kao i nakon prestanka rada Sekcije
HZSN-a u Splitu, i u Međimurju treba postaviti povjerenik.

Jednoglasno je zaključeno kako je prestala postojati Sekcija HZSN Međimurje, ali
tek s krajem godine, odnosno na idućem Saboru taj čin može postati služben, ukoliko
dosadašnji članovi ne produže članstvo u HZSN-u

Ad6.
Anton Filić predstavljat će Hrvatski zbog sportskih novinara na Međunarodnom
susretu novinara, pisaca i diplomata na Hvaru od 2. do 4. svibnja. Tema je Mediji i
sport, a Filić će biti jedan od predavača.
Ad7.
Marijan Bakić je rekao kako je Enisa Unukić otišla iz HND-a u penziju. Radit će i
dalje blagajnu za HZSN, za što joj je potreban printer/skener/fax.
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odobrili da se Enisi Unukić odobri kupnja
printera.
Hrvatsku će na AIPS-ovu natječaju za mlade novinare predstavljati jedan od mladih
kolega iz Sportskih novosti. Budući da je Edi Đindo u međuvremenu prešao u
Večernji list, urednik Sportskih novosti odredit će
novog novinara.

Nakon završetka sjednice, članovi IO HZSN-a prisustvovali su promociji monografije
autora Marijana Bakića.

Dovršeno u 18.50 sati.
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