
ZAPISNIK  

 

Sa sjednice 7/16 Izvršnog odbora HKS-a održane 22. studenog  2016. god. u prostorijama HKS-a, Trg 

Krešimira Ćosića 11.  Sjednica je počela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr. , članovi:  gosp. Ivan Canjuga, Gosp. Josip Madirazza, 

gosp. Branko Kovačić,gosp. Mladen Brezić , gosp. Domagoj Kindl, gosp. Boško Milivojević i gosp. 

Domagoj Katić 

Gosp. Gagro odsutan je sa sastanka zbog sudjelovanja ne FEI godišnjoj skupštini u Tokiu. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne te predložio slijedeći: 

 

      DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Usklađivanje kalendara natjecanja za 2017.god. 
3. Prijedlog proračuna za 2017.god. 
4. Analiza rada dobavljača HKS-a 
5. Razrješenja i imenovanja 
6. Razno 

 

Ad 1 

Gosp. Preost predložio je nadopunu točke 2. zapisnika s prošle sjednice slijedećom rečenicom koja je 

greškom izostavljena: 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je usmenim putem gosp. Rožmarić zatražio razrješenje s 

dužnosti predsjednika Disciplinskog povjerenstva. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Nadopuna je jednoglasno usvojena. 

Ad 2 

Gosp. Preost rekao je da su svi predsjednici sportskih odbora, osim odbora za zaprege, dostavili 

prijedloge kalendara natjecanja za 2017.god.. 

Gosp. Katić rekao je da se još radi na usklađivanju kalendara natjecanja u vožnji zaprega no da je 

sigurno da će se zadnji vikend u 6. mjesecu održati PH u vožnji zaprega i FEI CAI 3*. 

Prijedlog kalendara natjecanja za 2017.god. jednoglasno je usvojen. 

Gosp. Preost zadužio je gosp. Brezića da napravi popis sudaca sukladno usvojenom kalendaru te 

pripremi dopis za organizatore natjecanja koje će HKS svima proslijediti. 



Ad 3 

Gosp. Preost predložio je financijski plan za 2017.god.. 

       

Obzirom da HOO još nije definirao iznos financijskog plana za 2017.god. raspodjela sredstava biti će 

naknadno ubrojena u financijski plan HKS-a. 

Prijedlog financijskog plana jednoglasno je usvojen. 

Ad 4 

Gosp. Preost rekao je da nije zadovoljan načinom rada s dobavljačima medalja i statuta koje HKS 

osigurava za PH i finala CC-a. Prema informacijama kvaliteta istih nije dobra a kao niti isporuka od 

strane firme koja radi statue. 

Ad 5  

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je gosp. Valuh, predstavnik discipline dresurno jahanje i 

predsjednik Odbora za dresurno jahanje dao ostavku na obje funkcije. 

Ostavka je jednoglasno prihvaćena a formalno pravno razrješenje biti će na idućoj Skupštini HKS-a. 

Ad 6 

Na sastanku reprezentacije odlučeno je da se PH i FEI utakmica u daljinskom jahanju održe u istom 

terminu. Novi organizatori utakmica u daljinskom jahanju u 2017.god. su KK Vinia i KK Apeiron a 

obzirom da im je to prva organizacija dodijeljeni su im mentori, gosp. Brezić i gosp. Kovačić KK Vinia a 

s gosp. Jurkovićem će se obaviti razgovor za KK Apeiron. 

Gosp. Milivojević kao problem za vrijeme organizacije Finala CC-a u Buzetu i kola Alpe Adria Cup-a 

spomenuo je najam montažnih boksova. Velik dio natjecatelja se bunio na cijenu no ista nije mogla 

biti manja obzirom da se boksovi naručuju iz Austrije i imaju svoju cijenu i iako je dijelom bila 

subvencionirana od strane organizatora KK Kadenca.  

Konji za vrijeme natjecanja moraju biti smješteni u boksovima  a što je potvrdila i veterinarska 

inspekcija. Smatra da je u interesu podizati nivo natjecanja. 

Gosp. Milivojević rekao je da su susjedne zemlje pokazale interes za organizaciju natjecanja na 

prostoru RH. Gosp. Katić rekao je da je ista situacija i u natjecanjima u vožnji zaprega te da treba 

vidjeti na koji način organizator može naplatiti sudjelovanja stranih natjecatelja. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevno reda gosp. Preost je rekao da će ukoliko bude potrebe 

sjednica u 12. mjesecu biti održana telefonski . 

Sjednica je zatvorena u 18.00 sati.  

 

 


