
ZAPISNIK  

 

Sa sjednice 5/16 Izvršnog odbora HKS-a održane 14. rujna 2016. god. u prostorijama HKS-a, Trg 

Krešimira Ćosića 11.  Sjednica je počela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr.,  glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr.,  

članovi: gosp. Željko Valuh,  gosp. Domagoj Katić, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Branko Kovačić I gosp. 

Milivojević 

Sa sastanka su se ispričali gosp. Brezić i gosp. Madirazza. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne te predložio slijedeći: 

 

     DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Kratko izvješće s održanog BP u preponskom jahanju u Bukureštu – izlaže gosp. Preost 
3. Analiza rada selekcija HKS-a i problematika istih u 2016.god. te projekcije za 2017.god. – 

izlaže gosp. Preost 
4. Stanje pripreme BP u daljinskom jahanju 07.-09.10.2016.god. – izlaže gosp. Milivojević 
5. Stanje izrade Pravilnika – izlaže gosp. Madirazza 
6. Razno 

            

 

Ad 1 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Ad 2 

Gosp. Preost obavjestio je prisutne da je zajedno s preponskom reprezentacijom  u razdoblju od 

29.08. do 05.09.16.god. sudjelovao na BP u preponskom jahanju u Bukureštu te da su se svi 

natjecatelji, službeno osoblje i konji sretno vratili. 

Na natjecanje je bilo prijavljeno ukupno 17 konja no na žalost došlo je do određenih ozljeda u 

transportu i 4 konja nisu nastupila na natjecanju.  

Gosp. Preost rekao je da BP ima određen smisao no kako vrijeme odmiče treba preispitati i definirati 

buduće djelovanje određenih disciplina u sustavu Balkanske konferencije. 

Što se tiče rezultata natjecatelji su dosta podbacili i jedina osvojena medalja je bronca za juniorsku 

ekipu. 

 

 



Ad 3 

Gosp. Preost rekao je da HKS nema profesionalnih izbornika ni trenera te da to predstavlja velik 

problem jer ljudi koji volontiraju nemaju jednak odnos kao i ljudi koji su u radnom odnosu te se 

prema njima ne može odnositi s previše nalogodavanja. 

Gosp. Preost rekao je da savez zadnjim atomima snage financira natjecanja te da treba realno gledati 

na financijsku situaciju saveza. U svim disciplinama osim u preponama svi samo traže pomoć od 

saveza a nitko ne gleda na koji način bi on pomogao pomoći savezu. 

Sredstva HOO-a su u stalnom zakašnjenju. 

Financijski plan HOO-a za 2017.god izradit će i potvrditi IO. Predsjednik i Glavni tajnik napravit će 

precizan prijedlog težišnih međunarodnih natjecanja  koje financira ili sufinancira HOO. 

Gosp. Gagro rekao je da je od državljanke Kanade  došlo pismo namjere da predstavlja Hrvatsku na 

međunarodnim natjecanjima u dresurnom jahanju.  Gospođi će biti upućen dopis da se očituje na koji 

način pomoći i što može ponuditi te joj pomoći oko dobivanja državljanstva ukoliko se sklopi 

dogovor. IO ovlastio je gosp. Gagru i gosp. Valuha za daljnje pregovore. 

Ad 4 

Gosp. Milivojević rekao je da se pripreme za organizaciju BP-a u daljinskom jahanju koje su počele još 

prošle godine lagano privode kraju i da se sve odvija po planu. 

Što se tiče reprezentacije koja će predstavljati Hrvatsku detalji još nisu poznati  a predsjednik će 

kontaktirati izbornika te mu dati smjernice za BP. Na natjecanju može sudjelovati ukupno 8 jahača, 5 

koji čine ekipu i 3 individualna jahača. 

BP je ozbiljan i važan projekt za HKS. 

Ad 5 

Zbog odsutnosti gosp. Madirazze odgađa se točka broj 5. 

Ad 6 

Gosp. Milivojević obavjestio je prisutne da će se 22.10.16.god. u Buzetu održat Finale CC-a u 

daljinskom jahanju i Finale Alpe Adria Cup-a na kojem će sudjelovat natjecatelji iz Hrvatske, Slovenije, 

Italije i Austrije. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 18.00 sati. 

 

 


