HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA
Izvršni odbor HZSN-a
Datum. 12. siječnja 2009.
Broj: 01/09/vb

ZAPISNIK
Sa 13. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 12. siječnja 2009. godine u Novinarskom domu u
Zagrebu, Perkovčeva 2.
Započeto u 17.00

PRISUTNI:

Jura Ozmec, Marin Šarec, Ivana Lukačić, Robert Šalinović, Nikola Lipovac
Marijan Bakić, Romano Janečić, Zlatko Karlo, Gordana Gaćeša

ODSUTNI:

Robert Valai, Anton Filić

OSTALI
PRISUTNI:

Vesna Brumec

Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec konstatirao da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka i predložio sljedeći:
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Ovjera zapisnika s prošle sjednice
Aktivnosti između dviju sjednica
„Novinar godine“
18. Sabor HZSN-a
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a
Ad.2.
-

-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je 20 studenog 2008.
godine, zahvaljujući članu IO HZSN-a Marijanu Bakiću, u Karlovcu uspješno organiziran
nogometni susret između malonogometnih selekcija športskih novinara Slovenije (DŠNS –
Društvo Športskih novinara Slovenije) i Hrvatske (HZSN – Hrvatski zbor sportskih novinara.
Naglasio je kako je utakmica imala humanitarni karakter i da se igrala u sklopu akcije «Štedim
i darujem» koju je organizirala Karlovačka banka
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a
kako je u vezi
pokroviteljstva 60. godišnjice HZSN-a postignut načelan dogovor s ministrom znanosti,
obrazovanja i športa, Draganom Primorcem, pa će Jura Ozmec ovaj tjedan poslati službeno
pismo u Ministarstvo

-

-

-

predsjednik HZSN-a Jura Ozmec će u vezi proslave 60. godišnjice postojanja HZSN-a poslati
pismo i u HOO s prijedlogom financiranja HOO-a
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će središnji dio proslave
60. godišnjice postojanja HZSN-a biti „Knjiga 60 godina HZSN-a“ za izradu koje je zadužen
Marin Šarec, te izrazio želju da se „konačna priča“ u vezi proslave 60. godišnjice postojanja
HZSN-a završi do kraja travnja 2009. godine
Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da datum središnje
proslave 60. godišnjice postojanja HZSN-a bude 07. rujna 2009. godine u Novinarskom domu
u Zagrebu
Ivana Lukačić je predložila, a članovi IO jednoglasno prihvatili da se u sklopu obilježavanja 60.
godišnjice HZSN-a organizira i izložba najboljih sportskih fotografija
na kraju ove točke dnevnog reda Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da se zbog obima posla u vezi organizacije 60. godišnjice HZSN-a (predviđen je i
dolazak predstavnika AIPS-a i UEPS-a) angažiraju Zoran Pamić i Gordana Šeler

Ad. 3.
- predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je završio rok za prijavu
kandidata za godišnju nagradu i godišnja priznanja HZSN-a. Pristiglo je 6 kandidatura za nagradu
„Novinar godine“, a kandidirani su : Ivan Blažičko, Mićo Dušanović, Orlando Rivetti, Robert
Šalinović, Andrija Kačić Karlin i Robert Matteoni. Kako prema važećem Pravilniku o nagradama
HZSN-a IO bira i predlaže članovima HZSN-a samo 2 kandidata za izbor „Novinara godine“ , prije
pristupanju glasovanju član IO HZSN-a Robert Šalinović je zatražio da se njega izuzme iz
glasovanja. Robert Šalinović je svoje izuzeće argumentirao rekavši da kao novinar zaposlen u
agenciji misli da nagradu „ Novinar godine“ „manje zaslužuje“ od kolega zaposlenih u drugim
medijima, a misli i kako njegova kandidatura s obzirom da je član IO HZSN-a nije primjerena…
Otvorena je rasprava nakon koje su članovi IO HZSN-a uvažili Šalinovićeve čvrst zahtjev za
izuzećem, a nakon navedenog pristupilo se glasovanju:
Članovi IO HZSN-a su glasovanjem odlučili da kandidati za nagradu „Novinar godine“ budu
1. Ivan Blažičko
2. Orlando Rivetti.
-

-

nakon izabranih kandidata Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a na proceduru samog
izbora „Novinara godine“ (do početka veljače svi će članovi HZSN-a na kućnu adresu dobiti
glasački listić, s povratnom kuvertom, zaokružiti samo jedno od dva ponuđena imena i tako
treću godinu za redom izglasati novinara godine HZSN-a; svi se glasovi skupljaju i
prebrojavaju u odvjetničkom uredu Sanje Matovine-Lulić u Zagrebu, a novinar godine se
proglašava na svečanom Saboru HZSN-a)
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno prihvatili da
članovi Komisije za dodjelu priznanja budu Gordana Gaćeša, Robert Valai i Antun Filić. Oni će
do 15 veljače 2009. godine predložiti IO članove HZSN-a koji su zaslužili godišnja priznanja
za svoj rad

Ad.4.
-

Članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da se 18. sabor HZSN-a održi 02. ožujka 2009.
godine

Ad. 5.
-

u vezi raspodjele novinarskih akreditacija za Zimske olimpijske igre u Vancouveru 2010.,
Gordana Gaćeša je upoznala članove IO HZSN-a s prijedlogom HOO- (popis zainteresiranih
hrvatskih medija i prijedlog raspodjele je priložen u pismenom obliku i sastavni je dio ovog
zapisnika). Gordana Gaćeša je naglasila kako je HOO prema sponzorskom ugovoru s T-HTom dužan osigurati jednu novinarsku akreditaciju (što do sada nije bio slučaj) i zamolila
članove IO HZSN-a da se očituju u vezi toga. Otvorena je rasprava u kojoj je zaključeno
sljedeće:

-

-

-

HZSN ne odobrava dodjelu novinarskih akreditacija sponzorima
HZSN moli da HOO hitno kontaktira sve redakcije i zatraži njihovu potvrdu o stvarnoj želji i
mogućnosti slanja novinara u Kanadu, jer su cijene smještaja i boravka u Vancouveru iznimno
visoke, a prema sadašnjim željama redakcija nema dovoljno akreditacija koje je na
raspolaganje dobio HOO
predsjednik HZSN-a Jura ozmec je izvijestio članove IO da je HZSN pristao biti suorganizator
„Medijskog kutka“ za vrijeme SP u rukometu, posljednja 3 dana prvenstava u „Areni Zagreb“,
a koordinator te aktivnosti bit će član IO HZSN-a Romano Janečić
glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec izvijestio je članove IO HZSN-a kako je HZSN prošlu godinu
završio u financijskom plusu
Dovršeno u 18.00 sati.

Zabilježila
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

