
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Sabor HZSN-a 
Broj: 10/19/vb 
 
Zagreb, 09.12.2019. 
 

 

Z A P I S N I K 
 

s 31. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 09. prosinca  2019. 
godine u Novinarskom domu u Zagrebu 
 

Započeto u 18.30 sati 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 
a) radnog predsjedništva 
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva 
c) zapisničara 
d) ovjerovitelja zapisnika 
 

2. Financijski  plan HZSN-a za 2020. 
3. Izbor novog člana Vijeća časti 
4. Informacija: 

- Pravilnik o nagradama i priznanjima HZSN-a 
- Rokovi za dostavljanje prijedloga za novinarske nagrade i priznanja HZSN-

a za 2019. godinu 
5. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 1. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora: 

 

a. radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Vinko Knežević 

b. verifikacijsko povjerenstvo:  Goran Čop, Anton Filić, Slavko Cvitković                                                                    

c. zapisničar: Vesna Brumec 

d. ovjerovitelji zapisnika: Ivana Lukačić Krajina, Nikola Lipovac 

 
Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora. 
 



Predsjednik verifikacijske komisije Anton Filić je izvijestio prisutne da su na Saboru 
prisutna 22 člana HZSN-a, što znači da sukladno članku 16 Statuta HZSN-a, Sabor 
ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Ad. 2. 
 
Predsjednik HZSN-a je podsjetio prisutne da se 31. Sabor HZSN-a održava u prosincu 
zbog zakonske obaveze da se na kraju godine  usvoji Financijski plan za narednu 
godinu 
 
Financijski plan HZSN-a za 2020.  godinu predložio je i obrazložio predsjednik 
HZSN-a Jura Ozmec  (Financijski plan je sastavni dio ovog zapisnika) 
 

Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan HZSN-a za 2020. godinu. 
 
 
Ad. 3. 
 
Predsjednik Ozmec je izvijestio prisutne da Tomica Jakopec više nije član HZSN-a i 
da zbog toga Izvršni odbor predlaže da umjesto Tomice Jakopca član Vijeća časti 
bude Slavko Cvitković. 
 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da Slavko Cvitković bude novi član 
Vijeća časti HZSN-a.  
 
Ostali članovi Vijeća časti, izabrani na saboru u prosincu 2018. su Radica Jurkin i 
Zoran Kovačević 
 
 
Ad. 4. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je informirao prisutne o sljedećem: 
 

- Izvršni odbor HZSN-a je na sjednici koja je prethodila Saboru usvojio novi 
Pravilnik o nagradama i priznanjima HZSN-a 

 
- Izvršni odbor HZSN-a je usvojio termine za dostavu prijedloga za godišnje 

nagrade i priznanja. Prijedlozi se mogu dostaviti do 17. siječnja 2020. 
godine, a na 32. Saboru HZSN-a, koji će se održati 24. veljače 2020. u 
Novinarskom domu u Zagrebu, biti će proglašeni novinarski laureati za 
2019. godinu.  

 
Članovi Komisije za dodjelu HZSN nagrada i priznanja su Robert Valai, Ivana Lukačić 
Krajina, Branko Stipković, Lovorko Magdić i Anton Samovojska. 
 
Ad.5. 
 
Fredi  Kramer je informirao prisutne da nakon što je 2004. godine objavio Svjetski 
nogometni leksikon i još 25 sportskih knjiga, priprema Zagrebački sportski leksikon. 

 



Jovan Kosijer je izvijestio prisutne da će sljedeće godine biti 70 godina od snimanja 
filma   „Plavi 9“, redatelja Kreše Golika i zamolio da se ta velika obljetnica prvoga 
filma sportske tematike u povijesti hrvatske kinematografije, prigodno obilježi u 
HZSN-u, već i zato što je Krešo Golik radio kao sportski novinar, čak i kao radijski 
komentator i bio član cehovske udruge. 

 
Izrazio je svoje veliko nezadovoljstvo dosadašnjom dodjelom Državne nagrade za 
sport „Franjo Bučar“ naglasivši da su u 70 godina postojanja HZSN-a samo četiri 
sportska novinara dobila nagradu za Životno djelo. 
 
Podsjetio je da je ove godine objavljena knjiga - dnevnik "Igraj, vjeruj, živi!", 
biografija Krešimira Ćosića, jednog od najvećih hrvatskih košarkaša i sportaša, koju 
je prema zapisima svoga oca oblikovala Ana Ćosić Pajurin. 
 
 

 
Dovršeno u 19.15 sati 

 
 
 
Zapisničar: 
Vesna Brumec     Ovjerovitelji zapisnika: 
 

Ivana Lukačić Krajina 
 
 
 
       Nikola Lipovac 
 
 
 


