
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 6/18 Izvršnog odbora održane 17. rujna 2018. god. u prostorijama HKS-a. Sjednica je 
započela u 17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro, članovi: gđa. Dinka 
Kovačević, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Milan Horvat, gosp. Mladen Brezić. 
Ostali prisutni: gđa. Ivana Ljubić, gosp. Željko Valuh 
 
Sa sastanka su se ispričali gosp. Madirazza i gosp. Kindl. 
 
Gosp. Preost pozdravio je prisutne i predložio slijedeći: 

    
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Problematika i stanje u dresurnoj disciplini 
3. Razrješenje Izbornika preponske reprezentacije 
4. Analiza Balkanskog prvenstva u preponskom jahanju, 30.08.-02.09.18. 
5. Stanje aktivnosti članova IO-a po pitanju prikupljenih donacija i sponzorstava u 2018.god. 
6. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Gosp. Preost rekao je kako se u zadnje vrijeme primjećuje nezainteresiranost jahača dresurne 
discipline za sudjelovanje na domaćim natjecanjima a što smatra vrlo nekorektnim obzirom na trud 
organizatora oko organizacije dresurnih natjecanja. 
Vjeruje da će se u budućnosti stanje u dresurnom sportu stabilizirati te da će iduće godine naši 
natjecatelji svakako sudjelovati na BP u Sloveniji. 
Gosp. Horvat smatra da je šteta što nitko nije sudjelovao na BP u Bugarskoj te napominje kako se radi 
na stvaranju dresurne ekipe te da će iduće godine biti kvalitetna seniorska ekipa. 
Jahača ima no problem je u nedostatku kvalitetnih konja. 
Gđa. Ljubić, dresurna sutkinja te članica Odbora za dresurno jahanje dostavila je dopis HKS-u u kojem 
izražava svoju zabrinutost za stanje dresurnog sporta u Hrvatskoj. Također smatra vrlo nekorektnim 
da jahači ne dolaze na dresurna natjecanja nkoja se organiziraju isključivo zbog njih. 
Gosp. Horvat rekao je da je jedan od načina primorat natjecatelje da sudjeluju na natjecanjima neka 
vrtsa liga natjecanja odnosno kvalifikacije za PH. Taj prijedlog biti će jedna od tema na idućoj sjednici 
Odbora za dresuru. 
Gosp. Gagro kao jedno od rješenja spomenuo je organizaciju regionalnog dječjeg kupa na kojem bi 
djeca sudjelovala na natjecanjima diljem Hrvatske na posuđenim konjima. Smatra da će se na taj 
način pokrenut jahače. Gosp. Preost zadužio je gosp. Gagru da napravi prijedlog projekta. 
 
AD 3 
Ostavka gosp. Gugića jednoglasno je prihvaćena te je za v.d. izbornika predložen direktor 
reprezentacija gosp. Rožmarić. 



Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
AD 4 
Gosp. Preost rekao je da je ovogodišnje BP u preponskom jahanju već treće BP u toj disciplini koje je 
održano u Zagrebu. 
Organizirano je vrlo kvalitetno natjecanje po svim elementima a što potvrđuju usmene i pismene 
phvale i zahvale službenog osoblja te nacionalnih saveza svih sudionika. 
Gosp. Gagro rekao je da su na BP prisustvovale i službene osobe EEF-a i FEI-a, odnosno predsjednik i 
glavna tajnica EEF-a i član IO-a FEI-a te da su svi bili oduševljeni natjecanjem i organizacijom. 
 
AD 5 
Gosp. Preost napominje kako je jedna od težišnih zadaća članova IO-a priskrbiti financijska sredstva 
za funkcioniranje HKS-a. 
Posebno zahvaljuje HEP-u koji je ovogodišnji glavni sponzor HKS-a i posebno BP-a. 
 
AD 6 
Ostavka gosp. Milivojevića jednoglasno je prihvačena a gosp. Valuh imenovan je za predstavnika 
discipline IO-a za eventing do potvrde Skupštine. 
 
Gosp. Horvat zamolio je da se u buduće ne dozvoljava naknadan upis natjecanja u već usvojen 
kalendar natjecanja a bez suglasnosti organizatira u čiji se termin prijavljuje novo natjecanje. 
Gosp. Preost slaže se s prijedlogom te je rekao da su svi klubovi dužni do 15.11.18.god. dostaviti 
prijedloge organizacije natjecanja. Svaku naknadnu prijavu ubuduće može odobrit isključivo Izvršni 
odbor. 
 
 
Gđa. Kovačević predložila je organizaciju BP u daljinskom jahanju 2019.god. u Hrvatskoj. 
Gosp. Preost rekao je da to nije moguće za iduću godinu jer postoji raspored organizacije po 
zemljama članicama Balkanske konferencije te da je za idućih nekoliko godina već napravljen 
raspored. Hrvatska je na redu 2021.god.. 
Gosp. Preost je predložio organizaciju EP za djecu, juniore i mlade jahače u Zagrebu 2020.god. Radi se 
o veoma operativno zahtjevnom projektu. 
 
Nakon što su iscpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
 

 


