Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 04. travnja 2016.
Broj: 02/16/vb

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 04. travnja 2016. godine, u
Novinarskom domu u Zagrebu.

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Robert Valai,
Vinko Knežević, Rudolf Starić
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Ante Župan, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice IO HZSN-a
Usvajanje zapisnika 25. sabora HZSN
Izvješće o 25. saboru HZSN-a (Ozmec)
Financijsko izvješće o 25. saboru HZSN-a (Bakić)
Stanje na poslovnom računu HZSN-a (Bakić)
Informacija o inicijativi predsjednika HND-a i stavu Odbora za Statut
HND-a (Ozmec)
7. Izvješće o članstvu i članarina HZSN za 2016/2017. (Brumec)
8. Prijedlozi za povećanje članstva (Ozmec, Bakić)
9. Rad sa sekcijama HZSN (Ozmec)
10. Informacija o susretu članica SEESJ-a u listopadu 2016. (Ozmec,
Lipovac)
11. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 6. sjednice IO HZSN-a

Ad.2.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 25. sabora HZSN-a
Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je rekao da je jako zadovoljan ovogodišnjom
organizacijom Sabora i naglasio sljedeće:
-

Sabor je bio jako dobro posjećen
Komisija za dodjelu nagrada i priznanja je dobro i na vrijeme obavila posao
samo jedan dobitnik nagrade nije prisustvovao Saboru (M. Stjelja je bio na
službenom putu u Španjolskoj)
o Saboru je izvijestilo dosta medija, posebno portala i novina
Na Saboru je potpisan novi sponzorski ugovor

-

Na kraju ove točke dnevnog reda Jura Ozmec je naglasio da ubuduće svim bivšim
predsjednicima i glavnim tajnicima treba slati posebne pozive na Sabor
Ad. 4.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je veliki dio
troškova organizacije Sabora pokriven dobivenim sredstvima od sponzora Sabora
Atlantic Grupa d.d. u iznosu od 6.000,00 kuna, a napravljeni troškovi su:
-

Za plakete i nagrade plaćene su 2.600,00 kuna
Za domjenak 5.000,00 kuna
HZSN značke i olovke 2.000,00 kuna
Za izradu dodatna 2 priznanja: Zadar Dogus Košarkaški turnir i HZSN- Sekcija
Zadar i Nebojša Gunjević 400,00 kuna

Ad. 5.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je izvijestio članove IO HZSN-a da je stanje
HZSN računa stabilno. Izvješće je predano u pisanom obliku i sastavni je dio ovog
zapisnika.
Ad. 6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN- a da je obavio
razgovor s predsjednikom i glavnim tajnikom HND-a, Sašom Lekovićem i
Vladimirom Lulićem o prijedlogu izmjena Statuta HND-a po kojem bi se riješila
situacija u kojoj predstavnika HZSN-a, koji je udruga za sebe, a ne „posebna interesna
organizacija novinara unutar HND-a“ (kako to Statut HND-a propisuje), biraju u
tijela HND-a i članovi HZSN-a koji ujedno nisu i članovi HND-a. Jura Ozmec je
pojasnio da je Izvršni odbor HND-a predložio izmjene i dopune Statuta kojima bi se
ovaj problem riješio tako da HZSN, ili neka druga novinarska organizacija, bude
primljen u kolektivno članstvo HND-a, s pravom da sudjeluje u radu tijela HND-a, ali
bez prava glasa. O tome još trebaju odlučiti Središnji odbor i na kraju Skupština

HND-a. Napomenuo je da je isti problem sa Zborom fotoreportera Hrvatske, ali je on
pred likvidacijom kao udruga, pa je ideja njegovog vodstva da ponovno postane zbor
unutar HND-a.
Otvorena je rasprava u kojoj je izneseno i da jedna od ideja glavnog tajnika HND-a da
HZSN uvjetuje svojim Statutom svojem cjelokupnom članstvu da, žele li biti njegovi
članovi, moraju istovremeno biti i članovi HND-a, ali je konstatirano da to nije
izvedivo, jer je riječ o slobodnoj volji ljudi da se učlane gdje žele, a i plaćanje
dvostruke članarine ne dolazi u obzir.
Nakon rasprave članovi IO HZSN-a su zaključili sljedeće:
-

HZSN je bio, jest i smatra se dijelom HND-a i ubuduće
HZSN u svemu podržava sređivanje Statuta HND-a, ali isto tako traži da se
nađe rješenje za ovo stanje, zajednički HZSN s HND-om
Ukoliko postoje statutarne nedosljednosti ili pogreške u funkcioniranju HZSNa kao dijela HND-a, HZSN želi sudjelovati u izmjenama toga dijela Statuta
bez obzira na konačno rješenje, HZSN je zaslužio imati člana u SO i svakako u
Skupštini HND-a, sukladno sadašnjim odredbama (i Poslovniku) Središnjega
odbora.

Kako predstavnik HZSN-a u SO HND-a Lovorko Magdić, neće moći prisustvovati
sljedećoj sjednici SO HND-a, Magdić će u HND poslati obavijest o svom nedolasku i
zatražiti odobrenje da sjednici umjesto njega prisustvuje predsjednik HZSN-a Jura
Ozmec
Ad.7.
Vesna Brumec je izvijestila članove IO HZSN-a da se broj članova HZSN-a od prošle
sjednice povećao za 11 pa je trenutni broj HZSN članova 125. Od tih 125 članova 44
člana su i članovi AIPS-a.
Ad.8.
U cilju povećanja broja članova HZSN-a članovi IO HZSN-a su odlučili da se napravi
sljedeće:
-

svim članovima HZSN-a koji se nalaze na popisu HZSN članova na web
stranici HZSN-a, poslat će se podsjetnik da nisu obnovili svoje članstvo i da
ukoliko to ne učine u narednih 7 dana više neće biti na HZSN-ovom popisu
poslat će se poziv svim bivšim članovima HZSN-a da obnove svoje članstvo

Ad. 9.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je naglasio važnost HZSN Sekcija i podsjetio
članove IO da se u cilju što bolje suradnje IO sa Sekcijama pokušao prije početka
Sabora organizirati sastanak predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a i dopredsjednika
HZSN, Nikole Lipovca sa predstavnicima Sekcija: Splitskom, Zadarskom, i
Karlovačkom. Na žalost, zbog kašnjenja u dolasku većine predstavnika Sekcija taj
sastanak nije održan, a svoja izvješća o radu u 2015. godini i planu rada za 2016.
Sekcije su predale u pismenom obliku.

Na kraju ove točke dnevnog reda Jura Ozmec je izvijestio članove IO da još uvijek nije
osnovana HZSN Sekcija u Rijeci - Istri, i Čakovcu, ali da se na tome radi.
Ad.10.
U vezi Izbornog kongresa SEESJ-a u listopadu 2016. godine, predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec je rekao da za sada ima informaciju da bi se susret mogao održati u
Vrsaru, Zadru ili u Sv. Martinu

Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

