Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 14. prosinca 2010.
Broj: 09/10/vb

ZAPISNIK
Sa 28. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 13. prosinca 2010. godine u Karlovcu
Započeto u 18.00 sati

PRISUTNI:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Marijan Bakić, Robert Valai, Robert
Šalinović, Romano Janečić Anton Filić

ODSUTNI:

Zlatko karlo, Nikola Lipovac, Gordana Gaćeša

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. Ovjera zapisnika s prošle sjednice
2. Imenovanje Komisije za dodjelu priznanja HZSN-a
3. Pripreme za Izborni sabor HZSN-a
4. Informacije o Facebook stranici HZSN-a (Ivana Lukačić).
5. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Izvršnog odbora HZSN-a

Ad. 2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da će se 20. Sabor HZSN-a održati
28. veljače 2011. godine, pa je zamolio članove IO HZSN-a da daju svoje prijedloge za članove
Komisije za dodjelu priznanja. Otvorena je rasprava nakon koje je jednoglasno odlučeno da će
članovi Komisije za dodjelu priznanja za 2010. godinu biti :
1. Robert Valai predsjednik
2. Darko Draženović član
3. Milka Babović član
Uzimajući u obzir obaveze i godine izabranih članova Komisije, članovi IO HZSN-a su odlučili da
rezervni član Komisije bude Dražen Pinević

Ad.3.
Vezano za pripreme 20. (izbornog) Sabora HZSN-a, članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili
sljedeće:
-

-

-

Rok za prijavu prijedloga kandidata za HZSN priznanja za 2010. godinu je 15. siječnja 2011.
IO HZSN-a će 15. siječnja 2011. dati na glasovanje svim članovima HZSN-a 2 imena
kandidata za Novinara godine. Rok do kojeg će svi članovi HZSN-a moći glasati je 15. veljače
2011. godine.
Do 01. veljače 2011. IO HZSN-a će Komisija za dodjelu HZSN priznanja za 2010. godinu dati
svoje prijedloge na usvajanje IO HZSN-a
Rok za predaju pismenih prijava kandidata za mjesta predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a,
za razdoblje 2011-2014, je 15. veljače 2011. Prijava s biografijom i kratkim programom
predaje se na adresu HZSN-a
20. Izborni Sabor HZSN.a održat će se 28. veljače 2011. godine u Novinarskom domu u
Zagrebu i imati će dva dijela:
1. Radni dio s početkom u 11.00 sati
2. Svečani dio s početkom u 12.00 sati

Ad. 4.
Ivana Lukačić je sa izvijestila članove IO HZSN-a da je otvoren HZSN profil na Facebook internetskoj
društvenoj mreži i da su prve reakcije jako pozitivne. Naglasila je da je to tek početak jer se već sad
intenzivno radi na povećanju interaktivnosti na način da svi zainteresirani, pored slanja komentara,
predlažu teme i sudjeluju u raspravama, šalju video uratke i fotografije

Ad. 5.
-

-

Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio je članove IO HZSN-a da će se u petak, 17.
prosinca 2011. godine održati Skupština HND-a kojoj će umjesto njega prisustvovati glavni
tajnik HZSN-a Marin Šarec. Jura Ozmec je naglasio da su na proslavu 100 godina HND-a koja
će se održati u subotu, 18. prosinca 2010. godine, u Novinarskom domu, pozvani svi članovi
IO HZSN-a
glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove IO HZSN-a da je HZSN i ove godine
donirao sredstva HND-u za dobrotvorne svrhe, odnosno za Fond solidarnosti.. Ovogodišnji
iznos navedene donacije je 5.000,00 kn
Dovršeno u 19.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

