
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Sabor HZSN-a 
Broj: 03/12/vb 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
Sa 21. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 27. veljače  2012. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 10.30 sati 
 

Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i prije početka radnog dijela Sabora pozvao 
prisutne da minutom šutnje odaju počast nedavno preminulome Miloradu Bibiću Mosoru, 
dobitniku nagrade za životno djelo HZSN-a 2008. godine. 
 
Nakon toga predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 

1. Radni dio 
 
1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 
 
a) radnog predsjedništva 
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva 
c) zapisničara 
d) ovjerovitelja zapisnika 
 
2. Izvještaj verifikacijske komisije 
3.  Izvještaj predsjednika HZSN-a 
4. Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a 
5. Rasprava o izvještajima 
6. Prijedlog za izmjenu člana Izvršnog odbora HZSN-a (Prijedlog IO HZSN-a je Ante 

Župan) 
7. Rasprava o novom prijedlogu dodjela nagrada i priznanja 
8. Razno 

 
2. Svečani dio 
 
- Potpisivanje ugovora sa sponzorima 
- Podjela godišnjih priznanja i nagrade za životno djelo HZSN-a 

 
 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADNI DIO: (započeo u 10:30 sati) 
 
 
Ad. 1. 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio izbor radnih tijela Sabora: 

 
a. radno predsjedništvo:  Jura Ozmec,  Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina 

b. verifikacijsko povjerenstvo:  Anton Filić, Milena Dragišić, Zlatko Karlo     

c. zapisničar: Vesna Brumec 

d. ovjerovitelji zapisnika: Ante Drpić, Robert Šalinović 
       

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora 
 
Ad. 2. 

 
U izvješću o radu HZSN-a za 2011. godinu, predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je naglasio  da je 
HZSN uspio ostvariti zacrtane ciljeve: 

 
- broj članova HZSN-a u 2011. bio je 220, a danas istječe članstvo za period 2008.-2011. 
- od 2012. godine članstvo u HZSN  je dvogodišnje, jednako kao i  u AIPS-u i do sada su 

svoje članstvo u HZSN-u za 2012.-2013. obnovila 92 člana 
- u cilju postizanja još bolje komunikacije između novinara izvan Zagreba i IO HZSN-a, 

IO HZSN-a je imenovao koordinatore za sekcije-članove po regijama: za slavonsku - 
Zlatko Karlo, za splitsko-dalmatinsku – Robert Šalinović, za varaždinsku, čakovačku i  
koprivničku – Nikola Lipovac 

- pokrenuta je nova komunikacija, HZSN Info, newsletter koji izlazi redovito, početkom 
svakog  mjeseca 

- povećao se broj sponzora-prijatelja HZSN-a: Grawe osiguranje, Oryx renta car i tvrtka 
Vagor (zastupnik za Northland i Hi-tec) 

 
Na kraju svog izviješća predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izrazio žaljenje što ni ove godine 
nije stigao nijedan valjani prijedlog za godišnju Nagradu za novinara godine i zato na 
svečanom dijelu Sabora neće biti dodijeljena Nagrada za najboljeg novinara 2011. godine 

 
 Ad. 3. 

Izvještaj o financijskom poslovanju HZSN-a u 2011. godini dao je glavni tajnik HZSN-a 
Marijan Bakić (izvješće je predano u pismenom obliku i sastavni  je dio ovog zapisnika) . 
Naglasio je sljedeće: 

- HZSN je prošle godine poslovao pozitivno. Na računu HZSN-a kod Karlovačke banke 
trenutačno je 21.780,31 kn 

- u ovom trenutku HZSN ima nepodmireni dug prema HND-u od 6. 858,00 kn. Riječ je o 
računima koji su plaćeni s podračuna HZSN-a pri HND-u, nakon što je HZSN počeo poslovati 
preko vlastitog računa. Nastali dug prema HND-u podmirit će se,  u najviše 6 rata tijekom 
2012. godine, počevši s otplatom najranije u ožujku, tako  da zadnja rata bude isplaćen 
najkasnije u prosincu. 

Ad. 4. 

Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić je nakon provjere mandata 
prisutnih izvijestio da je na Saboru prisutno 29 punopravnih članova HZSN-a što znači da 
sukladno članku 16. Statuta HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 



 
 Ad. 5. 
 
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a 
za 2011. godinu 
 
Ad.6.  
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da je krajem prošle godine član IO 
HZSN-a Željko Kesovija,  zaposlen na Hrvatskom radiju u Rijeci,  zatražio da mu se zbog 
nemogućnosti da redovito prisustvuje sjednicama IO HZSN-a,  članstvo u IO HZSN-u stavi u 
mirovanje, te da se na ovom Saboru HZSN-a umjesto njega izabere novi član IO HZSN-a. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio da umjesto Željka Kesovije novi 
član IO HZSN-a bude Ante Župan iz Mediaservisa. Prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen. 

 
Ad.7. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da je IO HZSN-a na svojoj 9. sjednici 
održanoj 20. veljače 2012. na prijedlog stalnog člana Komisije za dodjelu nagrada g. Darka 
Draženović  usvojio sljedeće izmjene u Pravilniku za dodjelu nagrada: 
 

1. Postojeći Pravilnik o novinarskim nagradama  i priznanjima HZSN-a će se zbog 
jasnoće dopuniti na način da će se u Pravilniku navesti sve kategorije za koje se 
dodjeljuju priznanja: za televizijsko, novinarstvo, za radijsko novinarstvo, za pisano 
novinarstvo, za publicistiku, za press centar, za suradnju s medijima, za reportažu, za 
istraživačko novinarstvo, za web, posebno priznanje HZSN-a 

 
2. U točki 11. Pravilnika o novinarskim nagradama i priznanjima briše se dio u kojem se 

za regularnost glasanja brine Odvjetnički ured Lulić-Matovina. U Pravilniku će po 
novom stajati samo da se za regularnost glasanja brine odvjetnički ured. 

 
Otvorena je rasprava nakon koje su jednoglasno prihvaćeni prijedlozi izmjena 
Pravilnika o nagradama. 
 
 
Ad. 8. 
 
O aktualnim problemima u novinarstvu govorili su Slavko Bužančić, Branko Vukina, Jovan 
Kosijer i Milka Babović, a naglasili su sljedeće:   
 
-  neobično je da  ponovno nema prijedloga za godišnju nagradu za Novinara godine jer se 
   radi i puno i kvalitetno 
- treba napraviti sve da svi najbolji novinari budu i članovi HZSN-a 
- u pisanom  novinarstvu više nema sloboda i situacija je više nego dramatična 
- premalo se podsjeća na velikane hrvatskog sportskog novinarstva (Macanovića…) 
- ove godine kolega Radiša Mladenović slavi 80 rođendan i 65 godina rada pa bi bilo lijepo  
  organizirat izložbu povodom toga 
-  upozoreno je na važnost arhiva jer sve što piše na Internetu nije uvijek istina… 
 

 
 

Dovršeno u 11. 45 
 
 



 
SVEČANI DIO: (započeto u 12.10 sati) 

 
 
Na početku svečanog dijela Sabora odana je minutom šutnje počast nedavno preminulome 
Miloradu Bibiću Mosoru, dobitniku nagrade za životno djelo HZSN-a 2008. godine. 
 
Ad. 1. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec potpisao je nove ugovore o poslovnoj suradnji s Atlantic 
Grupom, Grawe osiguranjem, Oryx renta carom i tvrtkom Vagor koja je zastupnik za 
Hrvatsku svjetski poznatih brandova sportske opreme. Ovim ugovorima svi članovi HZSN-a 
ostvarili su povlastice za korištenje osiguranja, renta cara i kupovine sportske marke 
Northland i HI-TEC. 

Ad. 2.  

Dodijeljena su godišnja priznanja HZSN-a i nagrada za životno djelo: 

Nagrada za životno djelo: Orlando Rivetti 
Priznanje za najbolju kolumnu: Bernard Jurišić 
Priznanje za fotoreportera godine: Sanjin Strukić 
Priznanje za radijsko novinarstvo: Lovorko Magdić 
Priznanje za press-službu: Zlatko Škrinjar 
Posebno priznanje HZSN-a: Sportska televizija 
 

Nagradu za životno djelo  i priznanja uručivali su: pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta Petar Skansi, predsjednik HND-a Zdenko Duka,  glavni tajnik 
HOO-a Josip Čop, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora Nada Senčar, član Komisije 
za priznanja Robert Valai i predsjednik HZSN-a Jura Ozmec. 
 
Nakon završetka sabora svi prisutni bili su pozvani na domjenak u Press klub HND-a. 
 
 

Dovršeno u 13.00 sati 
 
 
 
 
Zapisničar: 
 
Vesna Brumec 
   
         Ovjerovitelji zapisnika: 
 
         Robert Šalinović 
 
          
 

Ante Drpić 
 

 
 
 

 



 
 


