HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Sabor HZSN-a
Broj: 04/08/vb
Zagreb, 18.02.2008.
ZAPISNIK
Sa 17. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 18. veljače 2008. godine
u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 11.00 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:
a) radnog predsjedništva
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva
c) zapisničara
d) ovjerovitelja zapisnika
Izvještaj o radu HZSN-a u 2007. (Jura Ozmec)
Izvještaj o financijskom poslovanju (Marin Šarec)
Izvještaj verifikacijske komisije
Usvajanje Poslovnika Sabora
Rasprava o izvješćima
Prijedlog imenovanja novih članova IO HZSN-a (Gordana Gaćeša i Ivana
Lukačić)
8. Tema Sabora: “Gdje su granice sportskog novinarstva?”
9. Rasprava o temi
10. Razno
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Svečani dio
-

Proglašenje novinara godine i podjela godišnjih priznanja HZSN-a

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen

RADNI

D I O: (započeo u 11:00 sati)

Ad. 1.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora:
a. radno predsjedništvo:
b. verifikacijsko-izborno povjerenstvo:
c. zapisničar:
d. ovjerovitelji zapisnika:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Dražen
Pinević
Milena Dragišić, Robert Valai,
Romano Janečić
Vesna Brumec
Davorka Fuzul, Nikola Lipovac

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.
Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Romano Janečić je izvijestio prisutne da je
na Saboru prisutan 35 član HZSN-a što znači da sukladno članku 16 Statuta HZSN-a,
Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Ad. 5.
Jednoglasno je usvojen poslovnik Sabora
Ad. 6.
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a
Ad. 7.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da se i sukladno prijedlogu Romane
Caput-Jogunice s prošlog Sabora HZSN-a, na preostala 2 upražnjena mjesta u Izvršnom
odboru HZSN-a imenuju ženski članovi HZSN-a, te da to budu:
1. Gordana Gaćeša HOO
2. Ivana Lukačić Web redakcija HTV-a
Pristupilo se glasovanju:
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da nove članice Izvršnog odbora HZSN-a budu
Gordana Gaćeša i Ivana Lukačić

Ad. 8.
Uvodni referat (referat je sastavni dio ovog zapisnika) na temu „Gdje su granice
sportskog novinarstva?'“ napravio je glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec koji je nakon
postavljenih pitanja: treba li se javnosti baš sve otkrit?; hoće li novinari zbog pritisaka
urednika uskoro upadati na vjenčanja i sprovode kako bi prvi dobili intervju? I moramo li
svakodnevno pridonositi promjeni novinarstva nagore.?, rekao da je njegov odgovor
NE, i otvorio raspravu:
U raspravi su sudjelovali Milka Babović i Željko Mataja:
Milka Babović je naglasila da je sportsko novinarstvo vrijedan segment društva, da su
princip i moral stvar pojedinca, te da je nužno učenje i usavršavanje svakog sportskog
novinara tijekom cijelog radnog vijeka
Željko Mataja je istaknuo primjer „pravog sportskog novinarstva“ na „Snježnoj kraljici“
gdje su novinari na samom događaju uspjeli uz znanje nekoliko stranih jezika animirati
publiku na način da se navija za, a ne protiv, te na taj način u velikoj mjeri doprinijeli da
taj sportski događaj bude nezaboravan….
Ad. 9.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je prisutne članove HZSN-a da je zbog
postojanja ozbiljnih nesuglasica između predsjednika UEPS-a i predsjednika AIPS-a,
predsjednik UEPS-a predložio odvajanje UEPS- a od AIPS-a. Rekao je da je to bila
jedna od točki dnevnog reda na zadnjoj sjednici IO HZSN-a, a da je zaključak te sjednice
da je HZSN protiv odvajanja UEPS-a od AIPS-a.

S V E Č A N I D I O: (započeto u 12.00 sati)
Ad. 1.
Na svečanom dijelu Sabora dodijeljena su godišnja priznanja HZSN-a, nagrada za
životno djelo, te proglašen novinar godine:
-

Priznanje za komentar: Renata Beluhan, SN
Priznanje za suradnju s medijima: Zrinka Grancarić, Hrvatski jedriličarski
savez
Priznanje za fotoreportera: Igor Kralj, „24 sata“
Priznanje za novinara lokalnih medija: Tonči Vlašić, Dubrovački vjesnik
Priznanje za internetsko novinarstvo: Bernard Jurišić, spotrnet.hr
Priznanje za društveni angažman u sportskom novinarstvu: Zlatko Karlo, SN
Nagrada za životno djelo: Zdravko Švegar
Novinar godine: Zoran Čutura, Jutarnji list (prikupio najviše glasova članova
HZSN-a od ukupno 98 koliko ih je ove godine glasovalo)

Nagrade i priznanja su uručili predsjednik HOO g. Zlatko Mateša, Državna tajnica za
sport Zrinka Kovačević, predsjednik ZŠS Tomislav Šepec, dopredsjednik HND Mislav
Bago, glavni tajnik HOO Jospi Čop, pomoćnik ministra za šport Željko Klarić, te glavni
tajnik Atlantic Grupe Goran Rotim…

Dovršeno u 13.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Ovjerovitelji:
Davorka Fuzul

Nikola Lipovac

