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Predmet: Odgovor na dopis OK Ris "Zahtjev za prijem u Savez" 

 

 

IO Saveza je proučio vaš ponovni zahtjev za prijem u članstvo Hrvatskog orijentacijskog 

Saveza od 3. prosinca 2021. godine. Članovi Izvršnog odbora mišljenja su da OK Ris ne 

ispunjava uvjete koji su traženi za ponovi prijem u članstvo Hrvatskog orijentacijskog saveza. 

Isto je vidljivo iz prethodnog dopisa Izvršnog odbora od 29. rujna 2021. godine. Također sa 

zahtjevom OK Ris i stavom Izvršnog odbora je upoznata i Skupština na svojoj sjednici 29. 

prosinca 2021. godine. Članovi Skupštine su pružili potporu Izvršnom odboru u radu te nisu 

imali primjedbi na isti. 

 

Nekoliko primjedbi na vaš dopis: 

- Hrvatski orijentacijski savez je krovni savez orijentacijskog sporta u Republici 

Hrvatskoj. Kao takav je zadužen za organiziranje prvenstava Hrvatske. OK Ris 

godinama organizira Otvoreno Prvenstvo Hrvatske (Croatia open) iako zna da nema 

odobrenje Saveza. 

- Hrvatski orijentacijski savez izdaje licence za postavljače staza i kontrolore na temelju 

rada istih te vodi njihovu evidenciju. U evidenciji Saveza za postavljače staza i 

kontrolore natjecanja nema članova OK Ris. Položeni ispit za postavljača staza i 

kontrolora natjecanja ne znači nužno i posjedovanje licence. 

- interpretacija nastajanja Hrvatskog orijentacijskog saveza od strane OK Ris ne mora 

biti i činjenično stanje kada se osnivao Savez, barem prema mišljenju članova 

Izvršnog odbora koji su bili involvirani u osnivanje Saveza.  

- prijetnja članovima Izvršnog odbora kaznenim postupkom zbog njihovog mišljenja nije 

najbolji način za ponovno pristupanje Savezu. Vremena kada su se pojedinci 

kazneno gonili zbog svojeg mišljenja su iza nas. 



Molimo vas da svu buduću korespondenciju šaljete isključivo na e-mail Saveza 

office@orienteering.hr. Zbog uštede na papiru i čuvanja šuma Savez svu komunikaciju 

provodi elektronskim putem. 

 

Sportski pozdrav, 

 

 
 

 Hrvatski orijentacijski savez 

 

 

        Tomislav Kaniški 

            predsjednik 
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