Izvršni odbor HZSN
Datum: 22. prosinac 2020.
Broj: 05/20/vb

ZAPISNIK
s 11. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane u ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine
video vezom
Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić,Nikola Lipovac, Anton Filić, Ivana Lukačić, Vinko
Knežević, Robert Valai, Lovorko Magdić, Ante Župan, Zlatko Karlo i Robertino Šalinović.
ODSUTNA: Vesna Brumec.
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao je da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice IO HZSN
2.
Informacija o stanju na poslovnom računu
3.
Informacija o odluci 33. Sabora HZSN o Financijskom planu za 2021. godinu
4.
Plan aktivnosti za 2021. godinu
5.
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 10. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.
Informaciju o stanju na poslovnom računi podnio je glavni tajnik Marijan Bakić a izvješće se
nalazi u prilogu ovog zapisnika.
Ad. 3.
Predsjednik HZSN Jura Ozmec izvijestio je članove Izvršnog odbora da je Financijski plan
HZSN-a za 2021. godinu prihvaćen od 43 članova koji su ga u većini prihvatili e-poštom a
nekoliko njih prihvatili su ga i telefonskim pozivom glavnom tajniku.
Ad. 4)
Zaključeno je da će plan aktivnosti za 2021. godinu biti će utvrđen tek nakon što se bude
znala situacija s pandemijom koronavirusa. To se prvenstveno odnosi na organizaciju 34.
Sabora HZSN na kojem bi se trebala dodijeliti godišnja novinarska priznanja i nagrade.
Predsjednik Jura Ozmec je predložio a članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili da
se do 15. siječnja 2021. godine produžuje rok za dostavu prijedloga za godišnje novinarske
nagrade i priznanja.

Nakon što Povjerenstvo pregleda pristigle prijedloge sastati će se Izvršni odbor koji će tada
razmotriti i donijeti konačnu odluku oko održavanja svečanog Sabora HZSN.
Prijedloge i nadalje treba poslati glavnom tajniku HZSN na e-adresu hzsn@hzsn.hr koji će
prikupiti sve pristigle prijedloge a po isteku roka dostaviti ih predsjedniku Povjerenstva
Robertu Valaju.
Ad. 5)
Robert Valai izvijestio je članove Izvršnog odbora o obavljenom razgovoru s predstavnikom
Sekcije fotoreportera. Zaključeno je da će se fotoreporteri, nakon što definiraju svoj daljnji
status u HND-u, javiti kolegi Valaju a o čemu je on dužan izvijestiti na sljedećoj sjednici IO
HZSN.
Dopredsjednik Vinko Knežević izvijestio je kako održana planirana virtualnu prezentaciju o
pogreškama u pisanju vijesti, posebice na portalu „Sportska Hrvatska“ i objavi tekstova na
portalima.
Dovršeno u 17.40 sati.

Glavni tajnik
Marijan Bakić

Predsjednik
Jura Ozmec

