Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 11. svibanj 2020.
Broj: 02/20/mb

ZAPISNIK
s 8. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane u ponedjeljak 11. veljače 2020.
godine putem video zoom-a.
Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Vinko Knežević, Robert Šalinović, Ante
Župan, Nikola Lipovac, Zlatko Karlo, Ivana Lukačić Krajina i Lovorko Magdić
ODSUTNI: Robert Valai, Anton Filić i Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec uz napomenu da je vrijeme na
aplikaciji ZOOM ograničeno na 40 minuta i da ćemo po potrebi nastavak sjednice
održati nakon što vidimo je li ostalo točaka dnevnog reda, konstatirao je da postoji
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice IO HZSN-a
2. Usvajanje zapisnika sa 32. Sabora HZSN-a
3. Izvješće o aktivnostima između dviju sjednica (Ozmec)
4. Informacija o stanju na poslovnom računu (Bakić)
5. Informacija o članstvu (Brumec)
6. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice IO HZSN-a
Ad.2.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 32. Sabora HZSN-a
Ad. 3.
Predsjednik HZSN Jura Ozmec ukratko je informirao članove Izvršnog odbora o
aktivnostima između dviju sjednica naglasivši da zbog pandemije korona virusa nije
bilo nekih većih aktivnosti, kao ni putovanja. Prostorije HND-a, čiju adresu nosi i
HZSN su pregledane, uporabne su i tamo se normalno radi. Iz kontakata i artikala u
nekim glasilima jasno je da u HND-u trenutačno postoje problemi unutar IO, no
izravno se ne tiču HZSN-a, niti je itko od nas tražio bilo kakvo izjašnjavanje o tome.

Kako je naš član Karlo Tašler, koji živi i radi u Londonu zatražio članstvo u AIPS-u
preko engleskog udruženja, a Statut AIPS-a uvjetuje to isključivo uz dopuštenje
nacionalne udruge (HZSN), predsjednik Ozmec je nakon kratke rasprave predložio da
se Karlu Tašleru odobri članstvo u AIPS-u preko engleske udruge. Prijedlog je
jednoglasno prihvaćen.
Ad. 4.
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO o stanju na poslovnom
računu HZSN-a s konačnim datumom 11. svibanj 2020. Financijsko izvješće se u
pisanom obliku nalazi u prilogu ovog zapisnika. Zbog neizvjesnog stanja prostorija
HND-a, nešto je kasnije potpisan ugovor s Atlantic Grupom, od kojega se uskoro
očekuje dodatna uplata na bazi donacije za Sabor HZSN-a.
Ad.5.
U odsutnosti organizacijske tajnice Vesne Brumec glavni tajnik HZSN-a je
izvijestio o trenutnom broju članstva. S plaćenom članarinom za razdoblje
2020/2021. ima 97 članova od kojih se 10 novih učlanilo između dviju sjednica (od
veljače do svibnja 2020.).
Zaključeno je da se na Internet stranici ažurira članstvo, odnosno izbrišu svi koji
nisu platili članarinu za novo člansko razdoblje. Također je, na prijedlog glavnog
tajnika, zaključeno kako treba više poraditi na privlačenju novih članova. U tom je
smjeru zadužen član IO Zlatko Karlo obaviti razgovor u SN oko dostavljanja
mejling liste suradnika SN koji sudjeluju u izboru naj-sportaša Sportskih novosti.
Predsjednik HZSN Jura Ozmec prihvatio je obvezu o tome razgovarati s glavnim
urednikom SN. Zaključak je da se ti razgovori trebaju održati najkasnije do konca
ovog mjeseca, a najkasnije u prvoj polovici lipnja kako bi se još tijekom prve polovice
ove godine potencijalnim novim članovima mogla poslati ponuda/prijedlog za
učlanjenje u HZSN.
Prekinuto u 17.45 sati zbog isteka termina na aplikaciji video ZOOM-a
... 18. svibnja 2020. godine, u 17. 20 sati započeo je nastavak 8. sjednice
putem video ZOOM-a
PRISUTNI: Jura Ozmec, Vinko Knežević, Robert Šalinović, Ante Župan, Nikola
Lipovac, Zlatko Karlo, Ivana Lukačić , Lovorko Magdić, Robert Valai i Vesna Brumec
ODSUTNI: Anton Filić i Marijan Bakić
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je otvorio sjednicu i konstatirao da postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka

Ad.6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je sukladno zaključku
točke Ad.5. ove sjednice ažurirano članstvo na Internet stranici HZSN-a, odnosno
izbrisani su svi koji nisu platili članarinu za novo člansko razdoblje 2020/2021.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi HZSN-a jednoglasno
prihvatili da članovi Komisije za dodjelu godišnjih HZSN nagrada i priznanja za
2020. godinu budu Robert Valai predsjednik, a članovi : Anton Samovojska, Lovorko
Magdić, Branko Sipković i Ivana Lukačić
Članovi IO HZSN-a su odlučili da fotoreportera Dragu Soptu treba pozvati na jednu
od budućih sjednica da iznese svoj prijedlog oko uključivanja fotoreportera u rad
HZSN-a
Član IO HZSN-a Vinko Knežević je izvijestio članove IO HZSN-a da je zasad
predviđeno 20-postotno rezanje potpore svim udrugama u članstvu HOO-a, ali možda bude i veće

Dovršeno u 17.50 sati.

Zabilježili glavni tajnik
Marijan Bakić
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