
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 3/19 Izvršnog odbora održane 04. travnja 2019. god. u Križevcima.  Sjednica je započela u 
17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gosp. 
Ivan Canjuga, gosp. Mladen Brezić, gosp. Željko Valuh, gosp. Milan Horvat, gosp. Ivica Bogadi i gosp. 
Branko Kovačić. 
 
Gosp. Preost predložio je slijedeći: 

    
 
DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Problematika u radu pojedinih odbora  
3. Uloga i djelovanje HKS-a u uzgoju sportskih grla za potrebe disciplina HKS-a 
4. Prijem novih članica 
5. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Problematika u radu pojedinih odbora 
Gosp. Preost rekao je kako postoje određeni problemi u aktivnostima pojedinih odbora. 
Gosp. Bogadi, predstavnik discipline vožnje zaprega, izvijestio je kako su održana dva sastanka. 
Izmijenjena je koncepcija pravila i propozicija natjecanja, Pravilnik reprezentacije, Pravilnik o 
polaganju licenci. Dogovoren je plan aktivnosti i kalendar natjecanja za 2019.godinu. Plan je 
organizirati javne treninge na koje bi uz natjecatelje bili obavezni i za suce, trenere i postavljače staza 
kako bi se odradio prijenos znanja i vještina. 
Gosp. Horvat, predstavnik discipline dresurnog jahanja, izložio je kako je odbor za dresurno jahanje u 
4-godišnjem ciklusu napravio značajne korake, formiranje reprezentacije dresurnog jahanja, najviše u 
seniorskoj konkurenciji, organizirani treninzi s gđom. Liz Eaton u suradnji s izbornicom gđom. Jurak 
Lukičić. Problem je kod nižih kategorija utakmica gdje nedostaje natjecatelja iako škole jahanja 
proizvode nove natjecatelje, njih malo dođe na sama natjecanja. U organizacijama natjecanja 
prednjače klubovi Karoca i Sem, ali treba animirati više klubova i aktivirati ih u organizacijama 
natjecanja. Dogodile su se i izmjene unutar članova odbora, te umjesto Valentine Kavur ulazi Sanja 
Olujić na mjesto predstavnika za paradresuru. Posebno se pohvaljuje gđa. Ivana Cigit koja je jako 
aktivna i posvećena sportu i razvoju discipline.  
Gosp. Valuh, predstavnik discipline konjičkog višeboja-eventinga, rekao je kako je ova disciplina 
najmlađa unutar HKS-a te da treba još vremena kako bi se uključilo više natjecatelja. U 2019. već je 
organizirano jedno natjecanje na Hipodromu Zagreb, a u planu su još jedno u svibnju i jedno u 
listopadu. 
Gosp. Preost je nakon izlaganja prisutnih predstavnika predložio potvrđivanje gosp. Bogadija i 
članove u odboru za vožnju zaprega. Članovi IO jednoglasno su prihvatili. 
 
Gosp. Domagoj Christian Kindl razrješen je dužnosti predsjednika Odbora za preponsko jahanje. 
Gosp. Željko Valuh razrješen je dužnosti predsjednika odbora za eventing, imenuje se v.d. 
predsjednikom odbora za preponsko jahanje, a gosp. Kindl v.d. predsjednikom odbora za eventing. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 



 Gosp. Preost dodaje kako su novi predsjednici odbora dužni dostaviti imena članova odbora kako bi 
na slijedećoj sjednici IO isti bili potvrđeni.   
 
AD 3  

Uloga i djelovanje HKS-a u uzgoju sportskih grla za potrebe disciplina HKS-a 
Gosp. Gagro kaže kako će nove uredbe i direktive EU utjecati na naše udruge koje će se trebati 
prilagoditi. U HUŠK-u treba doći do prerestukturiranja i nove izborne skupštine.  
 
AD.4. Prijem novih članica 
KK Šibenik – jednoglasno prihvaćeno.  
 
Ad.5. Razno 
Gosp. Preost izlaže da je plan za održavanje slijedeće sjednice Izvršnog Obora u Osijeku 02. i 03. 
svibnja, te sastanak s članicama saveza s područja Slavonije i Baranje. Članovi IO-a prihvaćaju 
jednoglasno.  
Gosp. Horvat dostavio je Pravilnik dresurnog jahanja, te su članovi IO-a jednoglasno prihvatili. 
Gosp. Valuh dostavio je Opći Pravilnik prema odluci Izvršnog Odbora oko izmjena za redovne prijave 
na natjecanja. Redovne prijave na natjecanja smatraju se prijavama sedam dana prije početka 
natjecanja, a za natjecanja kategorije PH preliminarne 30 dana, te finalne 14 dana prije. Članovi IO-a 
jednoglasno su prihvatili dopune.  
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 17.50 sati. 
 

 


