
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 5/18 Izvršnog odbora održane 26. lipnja 2018. god. u prostorijama HKS-a. Sjednica je 
započela u 17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., članovi: gđa. Dinka Kovačević, gosp. Ivan Canjuga, 
gosp. Milan Horvat, gosp. Boško Milivojević, gosp. Josip Madirazza 
 
Sa sastanka su se ispričali gosp. Gagro, gosp. Brezić, gosp. Kovačić i gosp. Katić. 
 
Na sastanak su još pozvani i izbornica dresurne reprezentacije gđa. Iva Jurak Lukičić i direktor 
natjecanja PH u preponskom jahanju gosp. Željko Valuh. Obzirom na neodgodive obveze ispričali su 
se te dostavili pismena izvješća. 
 
Gosp. Preost pozdravio je prisutne i predložio slijedeći: 

    
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Problematika u radu Odbora sudaca – izvještava predstavnik sudaca gosp. Brezić 
3. Problematika odlaska dresurne reprezentacije na BP u dresuri u Bugarskoj – izvještava 

izbornica dresurne reprezentacije gđa. Jurak Lukičić 
4. Izvješće s PH u preponskom jahanju  – izvještava gosp. Valuh 
5. Izvješće s PH u vožnji zaprega – izvještava predstavnik zaprežne discipline gosp. Katić  
6. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Obzirom na odsutnost gosp. Brezića koji je trebao podnijet izvješće HKS će gosp. Breziću te 
predsjednici Odbora sudaca uputiti pismeni nalog u smislu uklanjanja nedostataka i poboljšanja rada 
sudaca te bolje komunikacije s članovima IO-a predstavnicima disciplina. 
 
AD 3 
Gđa. Jurak dostavila je pismeno izvješće koje je podijeljeno svim prisutnim članovima IO-a. 
Gosp. Preost napomenuo je kako je na BP u dresurnom jahanju organiziranom 2017.god. u Zagrebu 
ostvaren najveći broj startova ikada u navedenom natjecanju. 
Na žalost stanje dresurne reprezentacije je u ovom trenutku loše te zbog ozljeda konja nitko nije u 
mogućnosti sudjelovati na BP u Bugarskoj ove godine. 
 
AD 4 
Gosp. Valuh dostavio je pismeno izvješće koje je podijeljeno svim prisutnim članovima IO-a. 
Gosp. Preost rekao je da je PH prošlo u redu i da je natjecanje bilo lijepo organizirano. 
Osnovni cilj dodjele organizacije PH SKK Sv. Juraj je decentralizacija razvoja konjičkog sporta u RH. 
 
AD 5 
Gosp. Preost rekao je da je prisustvovao CAI Pleternica i PH u vožnji zaprega te da je natjecanje vrlo 
kvalitetno organizirano. Natjecanje je vrlo ozbiljno i održava se kontinuirano te je sve odrađeno na 



nivou. Na natjecanju je sudjelovao velik broj natjecatelja iz susjednih zemalja te trebamo biti vrlo 
ponosni da je Pleternica napravila ovo veliko natjecanje. Organizacija natjecanja je puna entuzijazma, 
potpore i volonterizma. 
 
AD 6 
Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je predsjednik Odbora za eventing zbog prihvaćanja posla 
izvan RH podnio neopozivu ostavku na sve funkcije u HKS-u. 
Ostavka je jednoglasno prihvaćena. 
 
Od 30.08. do 02.09.18.god. na zagrebačkom Hipodromu održava se BP u preponskom jahanju. 
Natjecanje je vrlo zahtjevno i financijski i organizacijski. 
 
Od 07.-15.07.18.god. u Francuskoj se održava EP za juniore i djecu a na kojem HKS ima svoje 
predstavnike i to dvije predstavnice u kategoriji juniora i dvije predstavnice u kategoriji djece. 
 
Što se tiče održavanja BP u daljinskom jahanju koje je bilo predviđeno u Turskoj zbog influence konja 
neće biti moguće održati te se očekuje pismena obavijest od mogućeg drugog organizatora. 
 
Gosp. Preost obavijestio je sve članove da je uplaćena i 3. rata po sudskoj nagodbi te da je dug u 
cijelosti podmiren.  
 
Obzirom na nadolazeće godišnje odmore iduća sjednica održati će se iza 15.08.18.god.. 
 
 
Gosp. Preost zaželio je svim članovima ugodan odmor. 
 
Sjednica je završila u 17.30 sati. 
 
 
 

 


