HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Izborni sabor HZSN-a
Broj: 02/19/vb
Zagreb, 22.02.2019.

ZAPISNIK
s 30. Izbornog Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara, održanog 22. veljače
2019. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2

Započeto u 18.00 sati
Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio sve prisutne i predložio
sljedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje Izbornog Sabora HZSN i izbor radnih tijela:
a) radnog predsjedništva
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva
c) zapisničara
d) ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj predsjednika HZSN-a za 2018.
3. Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a za 2018.
4. Izvještaj verifikacijske komisije
5. Rasprava o izvještajima i glasovanje
6. Izbor predsjednika HZSN-a
7. Izbor glavnog tajnika HZSN-a
8. Izbor Izvršnog odbora HZSN-a
9. Izbor Vijeća časti
10. Financijski plan za 2019. (informacija)
11. Plan rada za 2019.
12. Izmjene Statuta HZSN-a
13. Razno

Ad. 1.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora:
a. radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Zoran Kovačević, Ivana Lukačić Krajina,
Juraj Blažičko
b. verifikacijsko-izborno povjerenstvo: Ante Župan, Radica Jurkin, Mario Krvavac
c. zapisničar: Vesna Brumec
d. ovjerovitelji zapisnika: Jura Ozmec, Vinko Knežević
Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.

Ad. 2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove HZSN-a o radu HZSN-a u 2018.
godini:
• Održana su 2 Sabora, u veljači i prosincu.
• Izvršni odbor HSZN-a je održao 9 sjednica.
• Konstatirao je da HZSN na datum 22.2. 2019. broji 170 članova.
• Predstavnici HZSN-a i malonogometna ekipa HZSN-a sudjelovali su na kongresu
SEESJA.
• Održani su sastanci s novim predstavnicima HND-a u vezi definiranja međusobnog
statusa HZSN-a i Zbora sportskih novinara HND-a, odnosno definiranja statusa
HZSN-a unutar HND-a. Sukladno odluci IO-a HZSN-a poslana je zamolba HND-u
da HZSN u HND-u ima status pridruženog člana kao udruga.
• Članovi IO odlučili su da se imenuju delegati HZSN-a u Splitu i Osijeku obzirom da
u tim gradovima nema sekcija HZSN-a.
• Započete su intenzivne pripreme za obilježavanje 70. obljetnice HZSN-a:
-

Svečanost obilježavanja održati će se 06. travnja 2019. godine pod
pokroviteljstvom Predsjednice Republike, gđe. Kolinde Grabar Kitarović;

-

osim članova HZSN-a, gosti Sabora biti će predsjednici AIPS-a, AIPS Europa i
SEESJA, Hrvatski olimpijski odbor, HND i predstavnici sportskih novinara
država u okruženju, kao i svi prijatelji koji su tijekom proteklih godina pomagali
rad HZSN-a;

-

obavljeni su razgovori u Hotelu Westin u vezi smještaja gostiju i ostalih
troškova i dobili smo ponudu;

-

obavit će se razgovori s gradonačelnikom grada Zagreba, Milanom Bandićem i
predstavnicima HOO-a u vezi pokroviteljstva velikog jubileja HZSN-a;

-

štampat će se prigodna monografija, autora Marijana Bakića;

-

točno mjesto održavanja svečanosti još nije određeno, a odlučit će se između
Velike dvorane u HND-u i dvorane na 17. katu Hotela Westin.

Ad. 3.
Izvještaj o financijskom poslovanju HZSN-a (prihodi i rashodi) u 2018. godini podnio
je glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić. Iznio je da je tijekom 2018. godine Hrvatski
zbor sportskih novinara ostvario ukupno 130.025,31 kn prihoda, te istovremeno imao
ukupno 129.983,95 kn rashoda. Godinu 2018., završio je s viškom prihoda u
iznosu 41,36 kn, što zajedno s viškom prihoda prethodnih godina u iznosu 36.917,03
kn, daje raspoloživ prihod u sljedećem razdoblju u iznosu 36.958,39
Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je Izvješće o financijskom poslovanju HZSN-a
predao u obliku tiskanog dokumenta koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 4.
Predsjednik verifikacijsko-izborne komisije Ante Župan je izvijestio da su na Saboru
prisutna 24 punopravna člana HZSN-a, što znači da sukladno članku 16. Statuta
HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Ad. 5.
Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a.

Ad. 6.
Predsjedavajući Izbornog sabora Zoran Kovačević izvijestio je prisutne da prema
Statutu HZSN-a Sabor Zbora bira predsjednika i glavnog tajnika na vrijeme od četiri
godine i da su kandidature za predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a predali:
-

za predsjednika: Jura Ozmec
za glavnog tajnika: Marijan Bakić

Zoran Kovačević je zamolio prisutne da se glasanjem izjasne jesu li za tajno ili javno
glasanje.
Jednoglasno je odlučeno da glasanje za predsjednika i glavnog tajnika HZSN-a
bude javno.
Jura Ozmec je sa 23 glasa ZA i jednim suzdržanim glasom izabran za
predsjednika HZSN-a za razdoblje od 4 godine, počevši od 22. veljače 2019.

Ad. 7.
Marijan Bakić je sa 23 glasa ZA i jednim suzdržanim glasom izabran za
glavnog tajnika HZSN-a za razdoblje od 4 godine, počevši od 22. veljače 2019.

Ad. 8.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi HZSN-a jednoglasno
odlučili da su članovi Izvršnog odbora: Robert Valai, Ivana Lukačić Krajina, Robert
Šalinović, Anton Filić, Ante Župan, Zlatko Karlo, Vinko Knežević, Nikola Lipovac i
Lovorko Magdić.

Ad. 9.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi HZSN-a jednoglasno
odlučili da su članovi Vijeća časti: Zoran Kovačević, Tomica Jakopec i Radica Jurkin.

Ad. 10.
Informaciju o Financijskom planu HZSN-a za 2019. godinu dao je predsjednik HZSNa Jura Ozmec podsjetivši pritom da je na 29. sjednici Sabora HZSN-a, održanoj u
prosincu 2018. godine, prihvaćen Financijski plan za 2019. godinu.
Financijski plan je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 11.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove HZSN-a o planu rada na
hrvatskoj i međunarodnoj sceni u mandatu 2019.-2023. i naglasio ključne stvari:
1. OČUVANJE ČVRSTE STRUKTURE ČLANSTVA, ODNOSI S HND-om
2. NASTAVAK ODRŽAVANJA DVA SABORA GODIŠNJE
3. RAD WEB STRANICE (www.hzsn.hr) I DRUŠTVENIH MREŽA
4. OSIGURAVANJE FINANCIJA HZSN-a
5. AKTIVNOSTI SEKCIJA HZSN-a
6. SEESJA (Udruga sportskih novinara jugoistočne Europe)
7. AIPS + AIPS EUROPE

Predsjednik je utvrdio da su to područja na kojima HZSN razvija svoje aktivnosti i
na kojima ih treba nastaviti razvijati i u njegovu novom mandatu.
Plan rada predsjednika HZSN-a za mandatno razdoblje 2019. - 2023. Jura Ozmec
predao je u obliku tiskanog dokumenta koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 12.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec podsjetio je prisutne da su dobili na uvid predložene
promjene u Statutu HZSN-a, prvenstveno vezane za mogućnost da iduća izborna
okupljanja mogu biti i malo kasnije od strogog datuma, te unošenje sporta i sportske
etike u Statut (članak 10). Rekao je da budući da se radi samo o prilagodbi i pokušaju
tek će nam Gradski ured potvrditi možemo li to tako definirati, sukladno Zakonu o
udrugama.

Otvorena je rasprava u kojoj je Zoran Kovačević rekao kako misli da Gradski ured
neće prihvatiti prilagodbu koja se tiče mogućnosti kasnijeg održavanja izbornog
Sabora jer se izborni Sabor može održati i puno prije isteka mandata predsjednika i
glavnog tajnika.
Na kraju ove točke dnevnog reda odlučeno je da su predsjednik i glavni tajnik HZSNa, u slučaju tehničkog nedostatka u vezi predloženih promjena Statuta, utvrđenih od
strane Gradskog ureda, ovlašteni za otklanjanje nedostataka.

Jednoglasno su prihvaćene predložene promjene u Statutu HZSN-a.

Dovršeno u 18.45. sati

Zapisničarka:
Vesna Brumec

Ovjerovitelji zapisnika:
Jura Ozmec

Vinko Knežević

