HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Sabor HZSN-a
Broj: 03/10/vb

Zagreb, 19.03.2010.

ZAPISNIK
Sa 19. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 18. ožujka 2010. godine u
Školskoj sportskoj dvorani u Karlovcu
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 verifikacijske komisije
Godišnji izvještaj predsjednika HZSN-a
Financijski izvještaj glavnog tajnika HZSN-a
Rasprava o izvješćima
Novi sustav obnove člansva i članarina HZSN-a
Reizbor Vijeća časti 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, Branko Vukina
Anton Filić, Ivana Lukačić, Jovan Kosijer

c. zapisničar:
d. ovjerovitelji zapisnika:

Vesna Brumec
Iva Perdec, Zlatko Karlo

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.
Ad.2.
Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić je izvijestio prisutne da su na Saboru
prisutna 32 člana HZSN-a što znači da sukladno članku 16 Statuta HZSN-a, Sabor ima
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Ad. 3.
U svom izvješću o radu HZSN-a u 2009. godini predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je naglasio
sljedeće:
-

-

-

-

u rujnu 2009. godine uspješno je organizirana velika obljetnica HZSN-a (60 godina)
kojoj su pored članova, prijatelja i sponzora HZSN-a, predstavnika HND-a, HOO-a,
ZŠS-a, i Ministartva RH, prisustvovali i predsjednik AIPS-a, Gianni Merlo, članovi
Izvršnog odbora UEPS-a, na čelu s predsjednikom UEPS-a Jerzyjem Jakobscheom,
te kolege iz susjednih zemalja Crne Gore, Srbije, Slovenije i Mađarske. Pored
obilježavanja same obljetnice uspješno je na “Danima sportskog novinarstva”
organizirana i sjednica IO UEPS-a, te Okrugli stol s temom „Regionalno sportsko
novinarstvo i veze među zemljama JI Europe“. Organiziranjem svega navedenog
potvrđen je staus HZSN kao vodećeg u regiji
trenutni broj članova HZSN-a je 196, a realno bi trebao biti i veci jer neki od “bivših”
članova “samo” nisu produljili svoje članstvo (ili zbog inertnosti, ili zbog neznanja da
to tebaju periodično činiti ili…)
u Antalyji će se u travnju održati Izborni kongres UEPS-a, a za predsjednika UEPS-a
kadidirao se i predsjednik HZSN-a Jura Ozmec
obzirom da je sljedeće godine Izborni Sabor HZSN-a, trebalo bi već sad početi
razmišljati o prijedlozima kandidata za mjesto predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a,
te o članovima novog Izvršnog odbora HZSN-a
sve obavijesti o radu i aktivnostima HZSN-a mogu se pročitati na HZSN web stranici

Ad.4.
Glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je podsjetio prisutne da je na prošlom Saboru bilo
najavljeno da će u 2009. godini trebati osigurati dodatna sredstva kako bi se mogla
organizirati proslava 60. obljetnice HZSN-a, te izraditi knjiga . Sa zadovoljstvom je izvijestio
prisutne da je 90% sredstva osigurano zahvaljujući prije svega pomoći HOO-a, ZŠS-a
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Atlantic grupe, te sponzorima i donatorima, pa
su prihodi i rashodi u 2009. godini bili sljedeći:

-

stanje početkom 2009 godine iznosilo je +50.500,00 kn
uplate od HOO + ZŠS + članarine povećalo je stanje za 60.500,00 kn, pa je ukupno
stanje iznosilo 115.500,00 kn
rashodi u 2009. godini bili su 211.000,00 kn
trenutno stanje je stabilno, iznosi + 11.000,00 kn

Ad. 5.
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a
Ad.6.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da od idućeg članskog perioda (2011.-2013.)
HZSN prijeđe s četverogodišnjeg na dvogodišnji termin obnove članstva. Pojasnio je kako bi
se na taj način obnova članstva usuglasila s ritmom članarina AIPS-a, a to bi pomoglo i da
članovi HZSN-a češće i ažurnije „obnavljaju“ svoje podatke koji se nalaze u HZSN bazi
podataka. Napomenuo je kako bi krajnji cilj prelaska na dvogodišnji termin obnove HZSN
članstva mogao biti „samo“ učlanjenje u AIPS (najvjerojatnije od 2013. godine…), koje bi
naravno, podrazumijevalo i članstvo u HZSN-u..
Otvorena je rasprava nakon koje je jednoglasno usvojen prijedlog da od 2011. godine HZSN
prijeđe na dvogodišnji termin obnove članstva.
Ad.7.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da je rad Vijeća časti već nekoliko
mjeseci onemogućen zbog subjektivnih i zdravstvenih problema nekih članova, pa je
predložio da umjesto Lovorka Magdića u Vijeće časti bude izabran Janko Goleš. Za člana
Vijeća časti predložen je i Anton Samovojska, pa se pristupilo glasovanju.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da novi član Vijeća časti bude Anton Samovojska.
Ad.8.
-

glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je ponovno apelirao na članove HZSN-a da u
većem broju sudjeluju u izboru najboljih jer je prijedloga za HZSN priznanja i nagrade
svake godine sve manje …
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:
Nagrada za životno djelo: BOŽO SUŠEC, HTV
Priznanje za rad u lokalnim medijima: SLOBODAN KADIĆ, Večernji list/Kronika požeškoslavonska
Priznanje za fotografiju: JAKOV PRKIĆ, Cropix
Priznanje za kolumnu: TVRTKO PULJIĆ, Sportske novosti
Priznanje za istraživačko novinarstvo: ANTON FILIĆ, Večernji list

Priznanje za press službu: HRS i ZVONKO VUKELIĆ, za SP u rukometu
Posebno priznanje HZSN-a, 2 dobitnika: ROBERT VALAI, Sportske novosti i DAMIR
SENČAR, HINA
Priznanje za suradnju s medijima: NEVEN CEGNAR, izbornik hrvatske stolnoteniske ženske
reprezentacije
U konkurenciji za novinara godine bili su kolege Tomislav Židak (Jutarnji list) i Anton
Samovojska (Sportske novosti). U odvjetnički ured Sanje Matovine Lulić zaprimljeno je 68
kuverti s glasovima članova HZSN-a. Jedna je kuverta je imala 2 zaokružena kandidata pa je
nevažeća, a u konačnici Samovojska je ostvario prednost pred kolegom Židakom.
Damir Senčar i Neven Cegnar bili su spriječeni preuzeti priznanja na svečanosti, pa će im biti
uručena kasnije.
Nagrade i priznanja na 19.Saboru HZSN-a uručivali su: predsjednik HND-a Zdenko Duka,
predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, ravnatelj Uprave za sport MZOŠ-a Željko Klarić,
gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić, predsjednik ZŠS-a Tomislav Šepec, član Uprave
Karlovačke banke Siniša Žanetić i predsjednik HZSN-a Jura Ozmec.

Dovršeno u 13.00 sati.
Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Ovjerovitelji:
Iva Perdec Augustić

Zlatko Karlo

