HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Sabor HZSN-a
Broj: 03/09/vb
Zagreb, 03.03.2009.
ZAPISNIK
Sa 18. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 03. ožujka 2009. 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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvještaj o radu HZSN-a u 2008. (Jura Ozmec)
Izvještaj o financijskom poslovanju (Marin Šarec)
Izvještaj verifikacijske komisije
Usvajanje Poslovnika Sabora
Rasprava o izvješćima
Informacije o obilježavanju 60. godišnjice HZSN-a
Razno

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:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Romana
Caput-Jogunica
Anton Filić, Milena Dragišić, Ante Drpić

c. zapisničar:
d. ovjerovitelji zapisnika:

Vesna Brumec
Radica Jurkin, Iva Perdec

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.
Ad. 2.
U svom izvješču o radu HZSN-a u 2008. godini predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je
naglasio sljedeće:
-

-

-

u proteklih godinu dana održano je 7 sjednica Izvršnog odbora HZSN-a
napravljena je nova web stranica HZSN-a putem koje je omogućeno on line
učlanjivanje u HZSN
uspješno su organizirane dvije akcije (u Brežicama i Karlovcu), nogometni susreti
između malonogometnih selekcija športskih novinara Slovenije (DŠNS – Društvo
Športskih novinara Slovenije) i Hrvatske (HZSN – Hrvatski zbor sportskih
novinara). Sustret u Karlovcu je imao i humanitarni karakter jer se utakmica
igrala u sklopu akcije «Štedim i darujem» koju je organizirala Karlovačka banka
za pomoć izgradnji dječijeg vrtića u Karlovcu
osiguran je još jedan sponzor-prijatelj HZSN-a firma Fototeh d.o.o. koja svim
članovima HZSN-a daje popust na kupljene proizvode
HZSN trenutno ima 182 članova, a najviše je novih članova iz internet portala, pa
je trenutačna dobna struktura članova HZSN-a najmlađa do sada
unaprijeđenjem komunikacije s članovima putem interneta izgubila se veza sa
starijom generacijom, pa je to jedan od prioriteta rada IO u idućim mjesecima, da
se „vrati“ olovki i papiru u komunikaciji sa starijim članovima kojima internet nije
dio svakodnevnice
Hrvatski zbor sportskih novinara ove godine slavi 60 godina osnivanja “Sekcije
zbora sportskih novinara Hrvatske” pa će u rujnu ove godine biti organizirana
proslava velikog jubileja

Ad. 3.
U izvještaju o financijskom poslovanju HZSN-a glavni tajnik Marin Šarec je podsjetio
prisutne da su glavni prihodi HZSN-a prihodi od članarina, HOO-a, ZŠS-a i sponzora (u

2008. godini je to bila Atlantic grupa) i naglasio da je HZSN završio 2008. godinu u
financijskom plusu.
Ad. 4.
Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić je izvijestio prisutne da je na
Saboru prisutno 28 članova 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 podsjetio članove da Hrvatski zbor sportskih
novinara ove godine slavi 60 godina osnivanja, te ih izvijestio da je Izvršni odbor
HZSN-a već pokrenuo akcije u vezi obilježavanja tog velikog jubileja:
- definiran je datum proslave (07. rujan 2009. u Novinarskom domu u Zagrebu)
- pokroviteljstvo proslave je prihvatio ministar znanosti, obrazovanja i športa
Dragan Primorac
- povodom slavlja glavni će tajnik HZSN-a Marin Šarec uz pomoć dva prethodna
predsjednika HZSN-a, Darka Draženovića i Zorana Kovačevića, ali i mnogih
drugih čInova pripremiti knjigu o povijesti HZSN-a
- na proslavu obljetnice biti će pozvani i predstavnici UEPS-a i AIPS-a (Jura
Ozmec je naglasio da će i zbog tih troškova, a i zbog recesije, sama priredba biti
skromnija nego je bilo zamišljeno)
- sve su ideje dobro došle, a rok za pripremu cijele priredbe je 15 srpanj 2009.
Nakon izrečenog Jura Ozmec je otvorio raspravu u kojoj su u vezi izdavanja publikacije
povodom 60 godina postojanja HZSN-a svoje konkretne prijedloge iznijeli g. Jovan
Kosijer i gđa. Milka Babović i ponudili pomoć….
Dovršeno u 12.00. sati.

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 fotografiju: Drago Sopta (CROPIX)

-

-

Priznanje za suradnju s medijima: Ozren Bonačić (trener HAVK MLADOST)
Priznanje za agencijsko novinarstvo: Robertino Šalinović (HINA)
Priznanje za press-centar (press u Pekingu na OI (HRVATSKI OLIMPISKI ODBOR)
Priznanje za kolumnu: Roberto Matteoni (SPORTSKE NOVOSTI)
Nagrada za životno djelo: Milorad Bibić (SLOBODNA DALMACIJA)
Novinar godine: Ivan Blažičko (HTV)

U konkurenciji za novinara godine bili su kolege Orlando Rivetti (Jutarnji list) i Ivan
Blažičko (HTV). U odvjetnički ured Sanje Matovine Lulić zaprimljeno je 78 kuverta s
glasovima članova HZSN-a. Jedna je kuverta bila prazna, pa zato i nevažeća, a u
konačnici Blažičko je ostvario minimalnu prednost 42:35 pred kolegom Rivettijem
Nagrade i priznanja su uručili Zdenko Duka predsjednik HND, Željko Mataja savjetnik
Predsjednika RH, Vlatko Marković, predsjednik HNS-a, Željko Klarić, ravnatelj Uprave za
sport MZOŠ, Gabrijela Kasapović, direktorica korporativnih komunikacija u Atlantic
Grupi, (glavnom sponzoru priredbe) i Jura Ozmec, predsjednik HZSN-a
Dovršeno u 13.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Ovjerovitelji:
Radica Jurkin

Iva Perdec Augustić

