HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Sabor HZSN-a
Broj: 30/05/vb
Zagreb, 17.04.2006.
ZAPISNIK
Sa 15. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 04. travnja 2006. godine
u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 11.30 sati
Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio sve prisutne i predložio
sljedeći
DNEVNI RED
1. Radni dio
1. Izbor radnih tijela Sabora: radnog predsjedništva, verifikacijsko-izbornog
povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj o radu HZSN-a u 2005. (Jura Ozmec)
3. Izvještaj o financijskom poslovanju (Marin šarec)
4. Rasprava o izvješćima
5. Tema Sabora: Sustav nagrađivanja članova HZSN-a
6. Rasprava o temi
7. Promjena u sastavu Izvršnoga odbora (prijedlog Zlatko Karlo)
8. Izbor novih članova Vijeća časti HZSN-a (prijedlog IO HZSN-a su B. Vukina,
J. Kosijer i L.Magdić)
9. Razno
1. Svečani dio
Dodjela godišnjih nagrada Hrvatskog zbora sportskih novinara:
-

za životno djelo
za pisano novinarstvo
za radijsko novinarstvo
za televizijsko novinarstvo
za foto ili snimateljski rad
za izdavaštvo
za organizaciju press službe
za suradnju s medijima

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Radni dio:
Ad. 1.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio izbor radnih tijela Sabora:
-

radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Marin Šarec
verifikacijsko-izborno povjerenstvo: Milena Dragišić, Neven Cvijanović i Marijan
Bakić
zapisničar: Vesna Brumec
ovjerovitelji zapisnika: Iva Perdec i Iva Markulin

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.
Predsjednik verifikacijsko – izbornog povjerenstva Marijan Bakić je izvijestio prisutne
da je na Saboru prisutno 40 članova HZSN-a što znači da sukladno članku 16
Statuta HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.
Ad. 2.
Izvještaj o radu HZSN-a dao je predsjednik HZSN-a Jura Ozmec (izvješće je
sastavni dio ovog zapisnika)
Ad. 3.
Izvještaj o financijskom poslovanju dao je glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec (izvješće
je sastavni dio ovog zapisnika)
Ad. 4.
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a
Ad. 5.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je zbog nezadovoljstva svih članova HZSN-a,
posebno članova IO HZSN- a sustavom dodjeljivanja godišnjih nagrada HZN-a, na
inicijativu članova IO HZSN-a predložio prisutnima novi sustav nagrađivanja članova
HZSN-a
(Prijedlog je u pisanom obliku sastavni dio ovog zapisnika)
Ad. 6.
U raspravi o temi Sabora, Sustav nagrađivanja članova HZSN-a, sudjelovali su
Anton Filić, Marin Šarec i Jovan Kosijer, a predloženo je sljedeće:
-

u sustav dodjeljivanja nagrada treba dodati kategorije za web i teletkst
novinarstvo

-

za svaku kategoriju trebala bi postojati najmanje 3 prijedloga za dobitnika
nagrade

Na kraju rasprave predloženo je i jednoglasno usvojeno da predsjednik HZSN-a Jura
Ozmec i članovi IO HZSN-a izrade novi Pravilnik o nagradama HZSN-a kako bi se
isti primijenio za sljedeću dodjelu godišnjih nagrada HZSN-a
Ad.7.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne o prijedlogu Izvršnog odbora
HZSN-a da umjesto dosadašnjeg člana IO HZSN-a Antuna Samovojske , zbog
njegove prezauzetosti na poslu, novi član bude Zlatko Karlo iz Sportskih novosti.
Pristupilo se glasovanju:
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da novi član Izvršnog odbora HZSN-a bude
Zlatko Karlo.
Ad. 8.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne o prijedlogu Izvršnog odbora
HZSN-a da se umjesto neaktivnog Vijeća časti, imenuju sva tri nova člana: Iva
Perdec Augustić (Vjesnik), Branko Vukina (Večernji list) i Lovorko Magdić (Hrvatski
radio).
Pristupilo se glasovanju:
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da novi članovi Vijeća časti HZSN-a budu Iva
Perdec, Branko Vukina i Lovorko Magdić, a novoizabrani članovi Vijeća časti će na
konstituirajućoj sjednici u idućih mjesec dana odlučiti o predsjedavajućem Vijeća
časti HZSN-a.
Ad. 9.
Pod točkom razno Jovan Kosijer je rekao sljedeće:
-

od 1984. godine nije izdan Sportski leksikon Hrvatske
puknuo je kontinuitet obrazovanja o sportskim legendama
u Hrvtaskoj se zabranjuje pisanje umirovljenicima

Zoran Kovačević je zamjerio lauretima što svi nisu došli na Radni dio sabora….
Dovršeno u 12.45 sati.

Svečani dio:
Ad. 1.









Za životno djelo godišnju nagradu HZSN-a dobio je Edo Pezzi
Za pisano novinarstvo godišnju nagradu HZSN-a dobio je Mladen Bariša
Za radijsko novinarstvo godišnju nagradu HZSN-a dobio je Marin Maljković
Za televizijsko novinarstvo godišnju nagradu dobio je Filip Brkić
Za foto ili snimateljski rad godišnju nagradu HZSN-a dobio je Željko Lukunić
Za izdavaštvo godišnju nagradu HZSN-a dobili su:
1. Dragutin Kerže
2. Tvrtko Puljić
Za organizaciju press službe godišnju nagradu HZSN-a je Hrvatski
odbojkaški savez, EP odbojkašica Pula/Zagreb
Za suradnju s medijima godišnju nagradu HZSN-a dobio je trener KK
Cibona Dražen Anzulović

Nagrade su uručili poznati sportaši, te Ministar znanosti obrazovanja i sporta mr.
Dragan Primorac, predsjednik Uprave Karlovačke banke g. Sandi Šola, predsjednik
HZSN-a Jura Ozmec, a program su vodili Igor Jagić i Lana Banely.
Dovršeno u 15.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Ovjerovitelji:
Iva Perdec

Iva Markulin

