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97. sjednica Izvršnog odbora 
 

Z A P I S N I K 
 

 

Sjednica je održana u četvrtak 4. veljače 2021. godine video-linkom, s 

početkom u 20:00 sati. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

1. Tomislav Kaniški, predsjednik Saveza 

2. Frane Marković, dopredsjednik Saveza 

3. Vedran Bijelić, član Izvršnog odbora Saveza 

4. Jasminka Cindrić Perković, član Izvršnog odbora Saveza 

5. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza  

 

Odsutni članovi: 

1. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza, opravdano 

2. Dario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza, opravdano 

 

Ostali prisutni:   

1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar 

2. Ivo Tišljar, zadužen za izradu aplikacije ta registraciju i obradu rezultata  

(od 21.20 sati) 

 

Konstatira se da na početku 97. sjednice IO-a, dana 4. veljače 2021. 

godine prisustvuje 5 člana s pravom glasa, što je dovoljno za donošenje 

pravovaljanih odluka.  

 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika s 96. sjednice IO-a 

3. Kalendar natjecanja za 2021.g. 

4. Pravilnik za O-natjecanja 

5. Aplikacija za registraciju natjecatelja i obradu rezultata kupa 

6. Osposobljavanja za poslove trenera/ice orijentacijskog sporta 

7. Razno  



1. Usvajanje dnevnog reda 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

2. Usvajanje Zapisnika sa 96. sjednice IO-a 

Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili Zapisnik s  

96. sjednice IO-a od 26. siječnja 2021. godine. 

3. Kalendar natjecanja za 2021.g. 

Uz diskusiju je utvrđena završna verzija kalendara. 

Članovi IO-a jednoglasno su usvojili kalendar O-natjecanja za 2021.g. (Prilog 1)   

4. Pravilnik za O-natjecanja 

Raspravljeni su prijedlozi OK Vihor i prijedlozi izmjene Pravilnika za registraciju. 

Zaključci rasprave uneseni su u Pravilnik. 

Članovi IO-a jednoglasno su usvojili Pravilnik za orijentacijska natjecanja za 

2021.g. (Prilog 2)   

5. Aplikacija za registraciju natjecatelja i obradu rezultata kupa 

Ivo Tišljar radi na aplikacijama za registraciju i obradu rezultata.  

Raspravljeno je o prijedlozima dopune i izmjena Poslovnih pravila za Registar 

natjecatelja Hrvatskog orijentacijskog saveza koje je dostavio Ivan Šeperić Grdiša. 

Članovi IO su informirani o napretku izrade aplikacije, te su usvojene smjernice za 

daljnji rad. 

6. Razno 

 U Hrvatskom olimpijskom odboru provedena je revizija poslovanja. 

Financijsko poslovanje HOO s Hrvatskim orijentacijskim savezom ocjenjeno 

je pozitivno.  

 Na temelju izvješća sa O-Ringen akademije i informacije da je akademija 

platila startninu za prijavljenog Luku Filetina u iznosu od 185 eura IO je 

tražio njegovo očitovanje. Luka Filetin je izjavio da je organizatora na vrijeme 

obavijestio o nemogućnosti sudjelovanja i svoj iskaz je potkrepio e-mailom 

koji je poslao organizatoru.  

 Na upit OK Vihor, Mario Štambuk je obavijestio IO da prošle dvije godine nije 

zaprimio rezervacije za terene predviđene za izradu O-karte. 

 EYOC 2020. koji je trebao biti naknadno održan u proljeće ove godine u 

Mađarskoj, je otkazan zbog epidemiološke situacije. 

 O planiranim nastupima reprezentacije raspraviti će se na idućoj sjednici. Do 

tada će se prikupiti podaci zainteresiranih natjecatelja. 



 Tečaj za kontrolore natjecanja nastavlja se pojedinačnim radom kandidata s 

mentorima. Do kraja ožujka će kandidati uz nadzor mentora izaći na terenski 

dio tečaja. Kandidati će također zamisliti O-staze za sprint, srednje staze i 

duge staze te ih analizirati s mentorom. 

Sjednica je završila u 22:00 sati. 

 

Prilozi: 
1. Kalendar O-natjecanja za 2021.g. 
2. Pravilnik za O-natjecanja za 2021. g. 

 
 

 
Zapisnik vodio: 

  Karlo Gobec 

Hrvatski orijentacijski savez 
 

predsjednik 

Tomislav Kaniški 

 


