Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 09. rujna 2019.
Broj: 07/19/vb

ZAPISNIK
s 4. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 09. rujan 2019. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2.

Započeto u 17.00 sati

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

DNEVNI RED:

1.

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice IO HZSN

2.

Izvješće o održanim aktivnostima tijekom ljeta (Ozmec, Bakić)

3.

Izvješće o članstvu (Brumec)

4.

Članarina za HZSN 2020-2021 i AIPS 2020-2021 (Ozmec)

5.

Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić)

6.

Odlazak na konferenciju SEESJA u Mađarsku (Ozmec)

7.

Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice IO HZSN-a
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a o sljedećem:
- Grad Zagreb je na HZSN račun uplatio sredstva namijenjena za obilježavanje 70.
godina HZSN-a, s djelatnicima Ureda riješeno je da nema više potraživanja
- Stigli su i podmireni su svi računi vezani za proslavu 70. godina HZSN-a
- Povodom obilježavanja 2. srpnja, Svjetskog dana sportskih novinara HZSN je i ove
godine s prijateljima iz AK Žumberak i iz Atlantic Grupe, organizirao humanitarnu
utrku „Kišni čovjek“ . Prikupljeno je 75.000,00 kuna i sva sredstva su donirana
Centru za autizam u Zagrebu
Ad.3.
Organizacijska tajnica HZSN-a Vesna Brumec izvijestila je članove IO HZSN-a da je
trenutni broj članova HZSN-a 173 i da su 4 člana već produljila svoje članstvo za
period 01.01.2020. do 31.12.2021. godine
Ad.4.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da novi dvogodišnji ciklus izdavanja HZSN iskaznica za 2020/2021. počne
01. listopad 2019., jednako kao i u AIPS-u. Obavijest o početku novog ciklusa poslat
će se svim članovima HZSN-a i svim redakcijama putem e-maila.
Ad. 5.
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.6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je od Mađarskog
udruženja sportskih novinara stigao poziv na konferenciju SEESJA koja će se od 14.
do 17. listopada 2019., održati u Mađarskoj, na jezeru Balaton. Rok za prijavu
sudjelovanja na kongresu je 20. rujna, a do tada Mađarima treba poslati i imena
sportskih novinara koji će sudjelovati na tradicionalnom malonogometnom turniru.
Članovi IO HZSN-a su jednoglasno prihvatili poziv na konferenciju i sudjelovanje
na malonogometnom turniru, a popis novinara koji će predstavljati Hrvatsku
reprezentaciju sportskih novinara sastavit će Nikola Lipovac.

Ad.7.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da HZSN-ov kandidat za dobivanje „godišnje nagrade Franjo Bučar“ bude
Radiša Mladenović. To nije prvi put da se g. Mladenovića kandidira, no lani su čak
dvije nagrade uručene sportskim novinarima (Milka Babović i Neven Bertičević), pa
možda imamo malo više šanse nego kod prethodne kandidature.
Nikola Lipovac je izvijestio članove IO HZSN-a da će se u Splitu, na Poljudu, 10.
listopada igrati nogometna kvalifikacijska utakmica Hrvatske s Mađarskom, a prije te
utakmice biti će odigrana utakmica između Hrvatskih i Mađarskih sportskih
novinara. Izvršni odbor je suglasan da HZSN-ovi novinari sudjeluju u utakmici s
mađarskim kolegama. Zadužuje se član IO Nikola Lipovac da u dogovoru s kolegom
Vedranom Pavičićem iz Splita utvrditi tko će nastupiti za momčad sportskih
novinara.
Sljedeća sjednica IO HZSN-a će se održati 11. listopada 2019. godine u Karlovcu

Dovršeno u 17. 50 sati.
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