Izvršni odbor HZSN
Datum: 23. prosinac 2021.
Broj: 15/21/vb

ZAPISNIK
s 15. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane u ponedjeljak 20. prosinca 2021. godine.
Sjednica je održana u Studentskom centru u Karlovcu a nakon sjednice potpisani su
sponzorski ugovori s četiri karlovačke tvrtke: LIN trgovinom, Auto kućom ZAK, Tiskarom
Pečarić-Radočaj i Studentskim centrom Karlovac.
Započeto u 18:00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac, Anton Filić, Zlatko Karlo, Ivana
Lukačić, Ante Župan i Vinko Knežević.
ODSUTNI: Lovorko Magdić, Robertino Šalinović i Robert Valai i organizacijska tajnica
Vesna Brumec.
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao je da postoji kvorum te
predloživši sljedeći
DNEVNI RED:
1.
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Izvršnog odbora
2.
Izvješće o e-glasovanju i glasovanju putem redovne pošte o Financijskom planu za
2022. organiziranog virtualno i dopisno
3.
Informacija o pristiglim prijedlozima za godišnje novinarske nagrade i priznanja
4.
Stanje na poslovnom računu
5.
Utvrđivanje dnevnog reda 35. Sabora HZSN
6.
Najava aktivnosti u 2022. godini
7.
Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
U odsutnosti Organizacijske tajnice Vesne Brumec zapisnik će voditi glavni tajnik Marijan
Bakić.
Ad.1)
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 14. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2)
Glavni tajnik Marijan Bakić podnio je izvješće o e-glasovanju i glasovanju putem redovne
pošte o Financijskom planu HZSN-a za 2022. godinu.
Glasovanju se odazvalo 42 člana HZSN što putem e-pošte, što telefonski glavnom tajniku,
nakon čega su članovi Izvršnog odbora zaključili da je Financijski plan za 2022. godinu
jednoglasno prihvaćen.
Ad.3)

Prijedlozi za godišnja priznanja i nagrade HZSN-a za 2021. godinu nisu pristigla onom
dinamikom kako se očekivalo pa su članovi Izvršnog odbora zaključili da se rok za dostavu
prijedloga prolongira do 15. siječnja 2022. godine. Članovi IO zamoljeni su da se do tada više
angažiraju oko dostave spomenutih prijedloga.
Kandidirati za HZSN-ove nagrade i priznanja mogu samo članovi. U zadnjih mjesec
pristupilo nam je više od 50 članova te je zaključeno kako je potrebno putem naše web
stranice i HZSN Info i dalje raditi na animiranju novih članova te produljenju dosadašnjih
članova u HZSN.
Ad.4)
Glavni tajnik Marijan Bakić dao i informaciju o trenutnom stanju na poslovnom računu a
financijsko izvješće je u prilogu ovoga zapisnika.
Ad.5)
Izvršni odbor HZSN-a je na prijedlog predsjednika Jura Ozmeca jednoglasno prihvatio da
dnevni red 35. Sabora HZSN bude: 1. Usvajanje Financijskog plana HZSN-a za 2022. godinu.
Sabor HZSN će evidentirati koliko se članova odazvalo pozivu za e-glasovanje i glasovanje
putem pošte te zaključno tome sačiniti zapisnik.
Ad.6)
Predsjednik Ozmec je izvijestio članove Izvršnog odbora o aktivnostima koje slijede tijekom
prvih mjeseci 2022. godine a o kojima će umnogome ovisiti stanje pandemije.
Naglasio je kako je u pripremi izborni kongres AIPS-a koji bi se u svibnju trebao održati u
Napulju (Italija) kojom prigodom bi trebale biti dodijeljene i AIPS-ove godišnje nagrade.
Izvijestio je i o svom boravku na Kosovu gdje je bio na poziv kosovskih sportskih novinara.
Kosovo nema pisanih medija, pa je na neki način bilo logično da su kao izlagača i središnjeg
predavača na konferenciji pozvali Juru Ozmeca, predsjednika Komisije za informiranje HOOa, glavnoga tajnika AIPS-a, predsjednika HZSN-a i glavnoga urednika Sportske televizije.
Svrha konferencije „Sport i mediji u Prištini“ na kojem je sudjelovao bila je približiti medije
na Kosovu sportu, ali i sportaše i sportske djelatnike medijima. Moderirao je urednik sportske
redakcije nacionalne televizije Artan Muhaxhiri, sudjelovali su doministrica u Ministarstvu
kulture, mladeži i sporta, bivša plivačica Daulina Osmani, glavni tajnik KOK-a, Besim Aliti,
predsjednik kosovskog udruženja sportskih novinara Edmond Thaci, Agon Fehmiu iz privatne
televizijske postaje KLAN, dopredsjednica udruge sportskih novinara Alba Merovci, te
glasnogovornik KOK-a, Kushtrim Krasniqi. Studente je zanimalo i kako HZSN, HOO i AIPS
gledaju na neke od najvećih problema današnjega novinarstva. Konferencija je uživo
emitirana u trajanju 3 sata na nacionalnoj televiziji.
Predsjednik HZSN Jura Ozmec je iskoristio boravak u Prištini i da obiđe prostorije KOK-a,
gdje ga je iznimno srdačno ugostio predsjednik Kosovskog olimpijskog komiteta, Ismet
Krasniqi, bio je i u Ministarstvu, kod doministrice Osmani, posjetio je stadion "Fadil Vokri",
te se upoznao s radom radijske sportske redakcije nacionalnoga radija.

Zaključio je izvješće o boravku na Kosovu prijedlogom kojega su iznijeli domaćini a to ja da
se sljedeća konferencija južnoeuropske asocijacije (SEESJA) održi u listopadu 2022. na
Kosovu. Članovi IO HZSN suglasni su sudjelovati na istoj i s malonogometnom
reprezentacijom novinara.
Ad.7)
Član Izvršnog odbora Ante Župan izvijestio je članove kako je Sekcija HZSN Zadar
organizirala akciju dobrovoljnih davalaca krvi i prikupljanju potrepština za Socijalnu
samoposlugu Zadar. Zadarski sportaši još su jednom pokazali koliko je veliko njihovo srce i
izvan sportskih terena. Već sedmu godinu zaredom iniciraju veliku humanitarnu akciju.

Dovršeno u 18:40 sati.

Glavni tajnik
Marijan Bakić

Predsjednik
Jura Ozmec

