Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 07. prosinca 2015.
Broj: 14/15/vb

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 07. prosinca 2015. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu.
Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Ivana
Lukačić Krajina, Zlatko Karlo, Robert Valai, Lovorko Magdić, Vinko
Knežević
ODSUTNI: Ante Župan, Rudolf Starić
OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka, te predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice IO HZSN-a
Aktivnosti između dviju sjednica IO (Ozmec, Bakić)
Stanje na poslovnom računu HZSN-a (Bakić)
Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2016/2017. (Brumec)
Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 4. sjednice IO HZSN-a
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne članove IO HZSN-a sljedeće:
-

Sukladno dogovoru na IO, u newsletteru za prosinac objavljen je poseban
novogodišnji popust za člansku iskaznicu AIPS po 250 kuna koji vrijedi do 31.
prosinaca 2015. godine

-

članovi Izvršnog odbora AIPS-a su dobili informaciju o proglašenju nagrade
„Biser“. Svečano proglašenje 3 najbolja u svakoj od 9 kategorija održat će se u
Abu Dhabiju 15. prosinca 2015. godine., a među kandidatima za glavne
nagrade nema kandidata iz Hrvatske

-

predložio je Ivanu Lukačić Krajinu i Vesnu Brumec za predstavnice HZSN-a u
Istanbulu na obilježavanju 40 godina UEPS-a (AIPS Europe)
Prijedlog je jednoglasno usvojen

Ad.3.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio prisutne o stanju računa HZSN-a.
Detaljno financijsko izvješće je predano u pisanom obliku pa je sastavni dio ovog
zapisnika.

Ad.4.
Organizacijska tajnica HZSN-a Vesna Brumec je izvijestila prisutne sljedeće:
-

između dviju sjednica u HZSN su se učlanila 4 fotoreportera i 2 novinara pa je
trenutni broj HZSN članova 157

-

do sada je svoje članstvo je za 2016./2017. obnovilo - produžilo 86 članova

-

broj umirovljenika u HZSN-u je 43

Ad.5.
-

Članovi IO raspravljali su i jednoglasno usvojili Financijski plan HZSN-a za
2016. godinu. Financijski plan se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog
zapisnika.

-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO jednoglasno
prihvatili da se 25. Sabor HZSN-a održi 29. veljače 2016. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu, s početkom u 11 sati (službeni dio), u 12 sati
(svečani dio)

-

odlučeno je da svi prijedlozi za godišnje nagrade i priznanja trebaju stići u
HZSN do 15. siječnja 2016. godine

-

HZSN će za AIPS magazin poslati tekst Miljenka Jergovića o 70. godišnjici
Sportskih novosti s izvješćem sa svečanosti dodjele ovogodišnjih SN-ovih
nagrada sportašima, a koja će se održati 11. prosinca u Hypo centru u Zagrebu.
Jergovićev tekst na engleski jezik prevesti će Gordana Šeler

-

Zlatko Karlo je izvijestio prisutne da mu je predstavnik „Foto studia Cibona“
predložio da svi članovi HZSN-a dobiju popust pri uslugama tog studija.
Članovi IO HZSN-a su navedeni prijedlog jednoglasno prihvatili. Karlo je
obvezan povezati predstavnika „Foto studija Cibona“ s glavnim tajnikom
HZSN-a kako bi dogovorili uvjete i sačinili ugovor o suradnji

-

do 20. prosinca HZSN treba putem newslettera (HZSN info) poslati
novogodišnju čestitku svim članovima, prijateljima, sponzorima i sportskim
savezima, te je staviti i na web stranicu
Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić
Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

