
ZAPISNIK 

 

Sa sjednice 1/18 Izvršnog odbora održane 10. siječnja 2018. god. u prostorijama HKS-a, Trg Krešimira 

Ćosića 11, Zagreb. Sjednica je započela u 17.00 sati. 

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

Dinka Kovačević, gosp. Branko Kovačić, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Mladen Brezić, gosp. Milan Horvat, 

gosp. Domagoj Kindl, gosp. Boško Milivojevć i gosp. Domagoj Katić.  

Gosp. Josip Madirazza ispričao se sa sjednice. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne i predložio slijedeći: 

      DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Operativni planovi članova IO-a i čelnika sportskih i stručnih Odbora u 2018.god.- izlaže svaki 

član u trajanju od max.5 minuta 
3. Plan reprezentacije za 2018.god. – izlaže direktor reprezentacija gosp. Rožmarić 
4. Izrada Izvješća o radu svih Odbora za 2017.god. 
5. Priprema Redovne Skupštine HKS-a 
6. Prijem novih članica 
7. Određivanje osoba za kontrolu novih klubova 
8. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

AD 2 

PREPONE 

U 2018.god. održati će se 40-ak domaćih natjecanja a kao jedno od važnijih je organizacija Balkanskog 

prvenstva koje će se održati u Zagrebu krajem kolovoza. 

Preponska disciplina i dalje je u rastu. Intencija je na globalni razvoj na cijelom teritoriju RH. Poticanje 

klubova za organizaciju natjecanja niže razine na mjestima gdje su se nekad održavala natjecanja. 

Nastavlja se kontinuirani razvoj discipline. 

DRESURA 

Odbor će se fokusirati na povećanje broja natjecatelja i  natjecanja, rad s najboljim dresurnim 

jahačima u RH te je jedan od ciljeva postići razinu da se u RH organizira natjecanje CDI kategorije. 

Ove godine imenovat će se i tehnički direktor koji će biti zadužen za koordinaciju. Glavno natjecanje 

na koje će se fokusirat reprezentacija je BP u Plovdivu. 



Kao problem ističe se mali broj natjecanja u RH te slabi odaziv domaćih natjecatelja na natjecanja 

koja se održavaju u RH. 

Gosp. Horvat predložio je promjenu dva člana Odbora, umjesto Zvjezdane Klarić  i Mirjane Nastić 

nove članice su Ivana Cigit i Valentina Kavur. Promjena je jednoglasno potvrđena. 

Jedan od glavnih ciljeva je veći broj domaćih natjecatelja na natjecanjima u RH. 

EVENTING 

U 2018.god. planira se organizacija 3 natjecanja u disciplini te 2 seminara za službeno osoblje kroz 

Brotherhod program EEF-a. Također je u planu i organizacija kampa za natjecatelje i nastavak 

suradnje s Irskim konjičkim savezom te proširenje suradnje na Engleski konjički savez. 

U planu je i organizacija eventing natjecanja na području Istre. 

DALJINSKO 

U 2018.god. rad će biti usmjeren  na pripremu za SP i EP 2019. I 2020.god. a koja će se održati u 

susjednim zemljama. Posebna pažnja biti će usmjerena na motivaciju, edukaciju i organizaciju tima 

reprezentacije posebno logistike koja je vrlo važna na natjecanjima daljinskog jahanja. Naglasak će 

biti i na veterinarsko praćenje konja kako bi se i na taj način poboljšali konačni rezultati. Organizirat 

će se kontinuirani treninzi kandidata reprezentacije te će se odredit trener reprezentacije koji bi radio 

na sustavnosti treninga. U planu je održavanje edukacijskog kampa pod vodstvom FEI trenera te 

edukacija trenera koji su sudjelovali na FEI edukaciji kroz kampove u suradnji s dresurnim trenerima.  

Također i organizacija FEI Level 1 za trenere daljinskog jahanja. 

U planu je i izrada Pravilnika o sufinanciranju troškova izlazaka na kvalifikacijske utakmice te 

oobjedinjenje svih dijelova Pravilnika daljinskog jahanja radi lakšeg praćenja. 

Održala bi se 2-3 pokazna treninga u različitim regijama te obišao teren u Sinju radi organizacije 

pokazne utrke. 

Gosp. Gagro rekao je da treba poticat mlade jahače s jahačkom dozvolom da sudjeluju na 

utakmicama od 20 km te da bi češće trebalo organizirat te utakmice. 

ZAPREGE 

U 2018.god. plan je zadržat isti broj natjecanja i podići natjecanja u Đakovu na višu razinu. Broj 

vozača će ostati otprilike isti. 

Ostvareni su određeni kontakti vezani za edukaciju te ove godine nisu planirani odlasci na 

međunarodna natjecanja. 

AD 3 

DALJINSKO JAHANJE  

-BP Turska. Cijeli put organizira i snosi HKS. 

- jedno CEI natjecanje. 



ZAPREGE 

-Balkansko prvenstvo 

DRESURA 

-BP Bugarska. Cijeli put organizira i snosi HKS. 

- jedno CDI natjecanje. 

PREPONE  

-BP Zagreb. 

 

Gosp. Preost naglasio je kako se sva logistika odlaska na BP odvija isključivo preko ureda HKS-a.  

AD 4 

Svim predsjednicima Odbora biti će dostavljene smjernice za izradu izvješća o radu  za 2017.god. a 

rok za dostavu je 25.01.2018.god.. 

AD 5 

Redovna Skupština održati će se 17.02.2018.god. u Almeria centru. Materijal za Skupštinu biti će 

dostavljen članicama na vrijeme. 

AD 6 

KK Hercules i SKK Sv. Juraj zadovoljavaju sve uvjete te su jednoglasno primljen u pridruženo članstvo 

koje će Skupština potvrditi na svojoj idućoj sjednici. 

AD 7 

Dva nova kluba predala su zahtjev za učlanjenje u HKS te su slijedeće osobe imenovane delegatima za 

kontrolu: 

KK SEM – gosp. Milivojević 

KK GARIĆ – gosp. Gagro 

AD 8 

Gosp. Gagro je napomenuo kako su svi članovi HK i da svi trebaju jednako voditi računa o dobrobiti 

saveza. Treba se poštivati proces donošenja odluka u djelu financiranja planova i programa. Budžet 

HKS-a je ograničen te se treba postupati u skladu s istim. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda gosp. Preost obavijestio je prisutne da će se iduća 

sjednica održati 06.02.2018.god.. 

 



Sjednica je završila u 18.00 sati. 

  

 

 

 

  


