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64. sjednica Izvršnog odbora 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sjednica je održana u srijedu, 19. rujna 2016. godine u Zagrebu, Ribnjak 2, s 
početkom u 18:00 sati. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 
 

1. Eduard Perković, predsjednik Saveza; 
2. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza; 

3. Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza; 
4. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza; 

 
Konstatira se da na početku 64. sjednice IO-a, dana 18. rujna 2016. 

godine prisustvuju 4 člana s pravom glasa što je dovoljno za 
donošenje pravovaljanih odluka. 

 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice IO 

3. Žalba OK Vihor vezano za nastup Line Legca na natjecanju 

Thermeland Open 2.dan 
4. Izvješće voditelja seniorske i juniorske reprezentacije 

5. Izvješće voditelja reprezentacije u preciznoj orijentaciji 
6. Raspisivanje natječaja za voditelje i trenere nacionalne vrste 

7. Odluka o izlasku OK Ris iz Hrvatskog orijentacijskog saveza 
8. Obračun bodova za Kup Hrvatske 

9. Razno  
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1. Usvajanje dnevnog reda 

Za dnevni red Damir Gobec predlaže temu obračuna bodova za Kup 

Hrvatske zbog primijećenih nepravilnosti.  
 

Izvješća voditelja reprezentacija odgađaju se zbog spriječenosti oba 
voditelja. 

 
Mario Štambuk putem emaila predlaže teme nabavku opreme u 2017. 

godini, sređivanje Sprint Kupa te raspravu o kružnom sistemu 
organizacije PH te kalendar za 2017. godinu. 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
 

2. Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice IO 
Zapisnik sa 63. sjednice IO je usvojen jednoglasno. 

 

 
3. Žalba OK Vihor vezano za nastup Line Legca na natjecanju 

Thermeland Open 2.dan 
Odluka o žalbi se odgađa do iduće sjednice kada bude prisutno više 

članova. 
 

 
4. Izvješće voditelja seniorske i juniorske reprezentacije 

Voditelj seniorske i juniorske reprezentacije treba poslati izvještaj 
unaprijed kako bi članovi IO unaprijed mogli pripremiti eventualna 

pitanja. 
Rasprava je odgođena zbog spriječenosti voditelja reprezentacija. 

 
 

5. Izvješće voditelja reprezentacije u preciznoj orijentaciji 

Odgođeno zbog spriječenosti voditelja reprezentacije. 
 

 
6. Raspisivanje natječaja za voditelje i trenere nacionalne vrste 

IO potvrđuje odluku o raspisivanju natječaja za voditelje i trenere 
nacionalne vrste. 

 
 

7. Odluka o izlasku OK Ris iz Hrvatskog orijentacijskog saveza 
IO jednoglasno predlaže Skupštini da prihvati izlazak OK Ris iz članstva 

Saveza, uz odbijanje odštetnog zahtjeva navedenog u članku VI. Odluke 
o izlasku iz članstva Hrvatskog orijentacijskog Saveza. 
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8. Obračun bodova za Kup Hrvatske 

Damir Gobec obrazložio je kako neki natjecatelji OK Vihor nedostaju u 

službenom poretku te da ukupni broj bodova od OK Vihor nije ispravan. 
Ujedno traži da se za ukupni poredak klubova napravi prikaz za svaku 

pojedinu utrku te ukupni zbroj, kako bi klubovi lakše mogli kontrolirati 
rezultate. Frane Marković će predložiti voditelju rezultata da unese 

odgovarajuće izmjene.  
 

 
9. Razno 

Predsjednik je predložio da Mario Štambuk pošalje obrazac za 
kandidiranje natjecanja za 2017. godinu, što je jednoglasno prihvaćeno. 

 
Damir Gobec ispričao je kako će iduće godine u Bugarskoj biti održan 

trening kamp za mlade u sklopu SEEOA koji će biti besplatan za određeni 
broj natjecatelja. 

 

Damir Gobec dodatno je pojasnio kako bi učlanjenje u COMOF moglo 
otvoriti nove mogućnosti, npr. nastup na Mediteranskim igrama. 

Frane Marković će napraviti prijedlog dnevnog reda za iduću sjednicu 
Skupštine Saveza. 

 
Objavljene su kandidature za raspisanih natječaja za povjerenike.  

 
Za povjerenika za natjecanja javio se Vladimir Tkalec. Za njegovu 

kandidaturu glasalo je 3 člana (Eduard Perković te Mario Štambuk, Ivo 
Tišljar – u odsutnosti), dok su protiv bila ostala tri člana (Frane 

Marković, Ivan Šeperić Grdiša i Damir Gobec). U daljnjoj raspravi Ivan 
Šeperić Grdiša i Damir Gobec su izrazili svoju odluku izmijeniti ukoliko 

kandidat navede kroz kratki program na koji način namjerava doprinijeti 
poboljšanju sadašnjeg sustava.  

 

Za kandidaturu Damira Gobeca za povjerenika za kadrovsku izgradnju 
glasalo je većina članova (Eduard Perković, Frane Marković, Ivan 

Šeperić Grdiša te Mario Štambuk - u odsutnosti telefon) uz izuzeće 
Damira Gobeca o kome se glasovalo. 

 
Ostali natječaji ostaju otvoreni do daljnjega. 

 
Putem e-pošte jednoglasno je potvrđena kandidatura Ivane Težak za 

tajnicu Saveza. 
 

Redovna sjednica Skupštine HOS-a biti će održana 18. studenog 2016. 
Na sjednicu Skupštine HOS-a 18. studenog 2016. biti će uvršten u točku 

dnevnog reda odluka OK „Ris“ o izlasku iz HOS-a odnosno prijedlog IO 
prema Skupštini HOS-a. 

 

Postavljeno je pitanje o dosadašnjoj praksi da se natječaji za 
predsjednika/dopredsjednika Saveza zatvaraju 15 dana prije izbora. S 



 

4 
 

obzirom da je natječaj za dopredsjednika bio otvoren do 19. rujna 2016, 

a glasovanje će biti 21. rujna 2016, odlučeno je da će Skupština odlučiti 

hoće li se ići u navedeno glasovanje jer u Statutu nije isto definirano, a 
sama Skupština tumači Statut. Ukoliko se ne izabere dopredsjednik, isto 

će biti uvršteno u točku dnevnog reda redovne sjednice Skupštine 18. 
studenog 2016. 

 
 

 
Sjednica je završila u 20:35. 

 
 

 
 

 
 
 

Zapisnik vodio: 
Ivan Šeperić-Grdiša 

 

 
 

 

 
 

 
   Hrvatski orijentacijski savez 
 

predsjednik 
Eduard Perković 

 


