Izvršni odbor HZSN
Datum: 18. lipanj 2021.
Broj: 13/21/vb

ZAPISNIK
s 13. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane u četvrtak 15. lipnja 2021. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu
Započeto u 17:00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Lovorko Magdić, Nikola Lipovac, Anton Filić i
Robert Valai.
ODSUTNI: Ante Župan, Zlatko Karlo, Ivana Lukačić, Robertino Šalinović, Vinko Knežević i
organizacijska tajnica Vesna Brumec.
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao je da postoji kvorum uz
napomenu da, sukladno ranijoj odluci Izvršnog odbora, suglasnost na dnevni red putem
WhatsApp-a dali su članovi IO HZSN koji zbog obveza nisu bili u mogućnosti prisustvovati
sjednici.
Predsjednik Ozmec je nakon toga predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice IO HZSN
Informacija o održavanom svečanog 34. Saboru HZSN
Informacija o stanju na poslovnom računu
Aktivnosti članova HZSN tijekom srpnja i kolovoza 2021.
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 12. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2)
Predsjednik HZSN Jura Ozmec naglasio je zadovoljstvo održanim svečanim 34. Saborom
zahvalivši svim članovima Izvršnog odbora na angažiranju u organizaciji. Naglasio je također
kako je zadovoljan odazivom nagrađenih novinara i gostiju kao i medijskom pratnjom, iako
Sabor nije održan tradicionalno u Novinarskom domu već na VIP tribini Atletskog kluba
Mladost na Jarunu. Rekao je kako je to bila dobra odluka te predložio da bi u buduće mogli
naše svečane godišnje sabore održavati izvan Zagreba. Pritom je napomenu i da ima
neslužbenu ponudu iz Zadra odakle su voljni biti domaćini našem sljedećem 35. Saboru.

Članovi Izvršnog odbora složili su se s prijedlogom predsjednika Ozmeca da godišnje sabore
organiziramo izvan Zagreba te su jednoglasno prihvatili informaciju o 34. Saboru HZSN-a.
Ad.3)
Glavni tajnik Marijan Bakić dao i informaciju o trenutnom stanju na poslovnom računu a
financijsko izvješće je u prilogu ovoga zapisnika.
Ad.4)
Kako se u naredna dva mjeseca održavaju Europsko nogometno prvenstvo i Olimpijske igre
većina članova biti će zauzeta tim događajima, predsjednik Jura Ozmec predložio da se zbog
toga prva sljedeća sjednica održi u rujnu mjesecu. U koliko bude potrebno održati će se
telefonska sjednica, ili konsultacije putem WhatsApp-a.
Dovršeno u 17:45 sati.

Glavni tajnik
Marijan Bakić

Predsjednik
Jura Ozmec

