HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
36. Sabor HZSN-a
Broj: 01/22/il
U Zagrebu, 20. travnja 2022.

ZAPISNIK
sa 36. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 12. travnja 2022. godine u
Novinarskom domu u Zagrebu.
RADNI DIO (započeo u 10.30 sati) otvorio je predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio
sve prisutne te predložio sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Sabora:
a) radnog predsjedništva
b) verifikacijskog povjerenstva
c) zapisničara
d) ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje zapisnika s 35. Sabora HZSN-a
3. Izvještaj o radu predsjednika HZSN-a za 2021.
4. Financijski izvještaj glavnog tajnika HZSN-a za 2021.
5. Izvještaj verifikacijske komisije
6. Rasprava i glasanje o izvještajima
7. Razrješnica članu Izvršnog odbora
8. Izbor novog člana Izvršnog odbora
9. Plan rada i Financijski plan za 2022. godinu (informacija)
10. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je radna tijela Sabora:
a) Radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Marijan Bakić i Zoran Kovačević
b) Verifikacijsko povjerenstvo: Stjepan Balog, Davor Kralj i Robertino Šalinović
(predsjednik)
c) Zapisničarka: Ivana Lukačić
d) Ovjerovitelji zapisnika: Vinko Knežević i Lovorko Magdić
Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora.
Ad. 2.
Članovi HZSN-a jednoglasno su prihvatili zapisnik s 35. Sabora HZSN koji je zbog
pandemije održan elektroničkom komunikacijom u prosincu 2021.
Ad. 3.
Predsjednik HZSN-a podnio je izvješće o radu HZSN-a tijekom 2021. godine osvrnuvši se
između ostaloga i na zahtjev Gradu Zagrebu za imenovanje ulice po Tomislavu Židaku koji
još nije razmatran. Predložio je da bi bilo dobro podnijeti zahtjev i za imenovanje ulice po
Milki Babović. Osvrnuo se i na rad novinara u za vrijeme održavanja Olimpijskih igara u

Tokiju. Izrazio je zadovoljstvo suradnjom s HOO-om, Hrvatskim društvom za povijest sporta,
AIPS-om, suradnju sa sponzorima-prijateljima HZSN-a, s kojima je nedavno produžen
ugovor, naglasio ažurnost naše web stranice, pojavu novih podcasta. Nije zadovoljan
promjenom medijske scene naročito gašenjem medija i ostavkama. Osvrnuo se na rad naših
sekcija rekavši kako su neke zamrle (Rijeka i Split) a pohvalio rad sekcija u Zadru i Karlovcu.
Ad. 4.
Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. podnio je glavni tajnik HZSN-a Marijan
Bakić (izvješće je sastavni dio ovog zapisnika).
Ad. 5.
Predsjednik Verifikacijske komisije Robertino Šalinović izvijestio je da sukladno članku 16.
Statuta HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka (popis sudionika je
sastavni dio ovog zapisnika).
Ad. 6.
Rasprave o podnesenim izvještajima nije bilo već su članovi HZSN-a jednoglasno prihvatili
Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu.
Ad. 7.
Nakon kraćeg obrazloženja predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca jednoglasno je prihvaćena
razrješnica dosadašnjem članu Izvršnog odbora Antonu Filiću.
Ad. 8.
Na prijedlog predsjednika HZSN da se za novog člana Izvršnog odbora do kraja mandata IO
izabere Stjepan Balog (HRT), članovi HZSN-a taj su prijedlog jednoglasno prihvatili.
Ad. 9.
Informaciju o Planu rada i Financijskom planu HZSN-a za 2022. godinu iznio je predsjednik
HZSN-a Jura Ozmec podsjetivši pritom da je na 35. Saboru HZSN-a u prosincu 2021. godine
elektroničkom komunikacijom prihvaćen Financijski plan za koji je glasalo 43 člana HZSN-a
(financijski plan je sastavni dio ovog zapisnika).
Predsjednik HZSN-a je potom u nekoliko točaka izvijestio prisutne o najvažnijim planovima
rada HZSN-a u 2022. godinu a koji se odnose na:
- povećanje članstva
- biti na usluzi članovima za pravnu pomoć
- rad web stranice
- rad sekcija
- suradnja s HOO
- suradnja s kolegama novinarima u okružju
- aktivnosti HZSN-a u AIPS-u
- sudjelovanje HZSN-a u radu HND-a
- novi Olimp
Jednoglasno su prihvaćeni Financijski plan i Plan rada HZSN-a za 2022. godinu.

Ad.10.
Član HZSN-a Vlado Šobota obrazložio je svoj prijedlog da ubuduće Priznanje za publicistiku
dobije blaži kriterij kako bi novinari koji rade u manjim sredinama, a vrijedni su i puno rade
na ažuriranju povijesti sporta iz svog kraja, mogli bolje i lakše konkurirati za to značajno
priznanje što bi im, ujedno, bila satisfakcija za nastavak skupljanja podataka o sportu iz svoje
sredine.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Dovršeno u 11.15 sati.
SVEČANI DIO: (započeo u 12.00 sati)
Dodijeljena su godišnja priznanja i nagrade HZSN-a za 2021.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoranu Kovačeviću Nagrada za životno djelo
Antonu Filiću priznanje za feljton
Damiru Senčaru priznanje za fotografiju
Nenadu Kosoviću priznanje za lokalno novinarstvo
Mariju Mihiću priznanje za press službu
SN i urednicima Samovojski, Vukeliću i Šoli priznanje za publicistiku
Stjepanu Balogu priznanje za TV projekt
Branku Stipkoviću priznanje za priču
Ivanu Ljubiću priznanje za TV prilog
Draženu Hrastiću posebno priznanje

Plakete HZSN dodijeljene su dugogodišnjim pratiteljima i prijateljima HZSN-a:
•
•

Atlantic grupa
Heineken Hrvatska

Svečanosti su uz brojne novinare, prijatelje i članove obitelji nazočili predsjednik i glavni
tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i Siniša Krajač, državni tajnik u
Ministarstvu sporta i turizma Tomislav Družak, ravnateljica Uprave za medije i razvoj
kulturnih i kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija Jasna Fila Vaniček,
predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba Vjekoslav Šafranić, predsjednik Europskog
baseball saveza Krunoslav Karin, predsjednik Zajednice športova Karlovačke županije
Želimir Feitl, glavni tajnik EKF-a Davor Cipek, predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i mnogi
drugi uglednici iz sportskog i javnog života.
Zapisničar:
Ivana Lukačić

Predsjednik HZSN:
Jura Ozmec

Ovjerovitelji zapisnika:

Glavni tajnik:
Marijan Bakić

Vinko Knežević
Lovorko Magdić

