
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 4/19 Izvršnog odbora održane 02. svibnja 2019. god. u Osijeku.  Sjednica je započela u 
13.30 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost, glavni tajnik gosp. Željko Gagro, članovi: gosp. Mladen 
Brezić, gosp. Željko Valuh, gosp. Milan Horvat, gosp. Ivica Bogadi, gosp. Branko Kovačić, gosp. 
Dragomir Jurjević, te predstavnici klubova: KK Osijek (gosp. Nedeljko Knežević, gđa. Mirjana Baban), 
KK Dunavski Raj (gosp. Denis Zeko), KK Đakovo (gosp. Geza Nag), DEĐL (gđica. Katarina Ćorić), KK 
Slavonski Brod, KK Ramarin (gđa. Rea Samardžić), KK Hercules (gđa. Viktorija Bulić). 
 
Gosp. Preost pozdravio je sve prisutne i zahvalio se predstavnicima klubova iz područja Slavonije i 
Baranje na odazivu na prisutvovanju sjednici Izvršnog Odbora HKS-a. Gosp. Preost predao je riječ 
gosp. Kneževiću (KK Osijek) da informira prisutne oko priprema uz nadolazeće Prvenstvo Hrvatske u 
preponskom jahanju koje uz HKS organizira domaćin KK Osijek na Hipodromu Osijek. 
 
Gosp. Knežević se prvo zahvalio predsjedniku HKS-a i članovima IO-a na dolasku i održavanju ove 
sjednice u Osijeku. Dodao je kako HKS ima odgovornost za ravnomjerni razvoj sporta u RH, ali kako i 
klubovi s područja Slavonije i Baranje također moraju sudjelovati u istom tom razvoju. Ove godine KK 
Osijek slavi 60.-tu obljetnjicu kluba, te organizira Prvenstvo Hrvatske u preponskom jahanju za sve 
kategorije, sve pripreme za navedeno natjecanje odavno su počele, a ovo je i prilika za izdavanje 
monografije kluba za 60 godina postojanja. Želimo aktivirati i druge discipline konjičkog sporta, te 
napraviti parkur za zaprege i cross country, prema financijskim mogućnostima. Savez pomaže koliko 
može, ali i mi sami moramo aktivirati naše klubove kroz škole jahanja i stvaranje natjecatelja kojima 
će se onda i organizirati ovakva natjecanja.  
 
Gosp. Preost je nakon izlaganja gosp. Kneževića otvorio raspravu oko prijavnina/upisnina na 
natjecanja, te dodao kako od startnina samo 5 kuna ide savezu a ostatak ostaje organizatoru za 
pokrivanje troškova organizacije natjecanja. Dodaje kako je njegov stav ali i stav Izvršnog Odbora 
kako se prijavnine ne bi trebale uvesti, ali kako želimo čuti mišljenje naših članica, a i ako je većina za 
uvođenje da se onda treba definirati koliko od toga ide Savezu, a koliko ostaje organizatoru 
natjecanja.  
 
Gosp. Gagro je prije otvorenja rasprave dodatno pojasnio da Savez ima Statut, te stručne i sportske 
odbore i pravilnike koji definiraju sportske discipline unutar Saveza. Upisnine na natjecanja nisu 
regulirane, niti su odobrene niti zabranjene u našim pravilnicima i aktima, stoga je na nama kao 
Savezu da ih reguliramo.  
 
Gosp. Geza Nagy se uključuje u diskusiju te kaže kako treba razlikovati discipline, jer nisu 
ravnomjerno ravijene i zastupljene. Protiv je upisnina za discipline dresurnog jahanja i vožnje 
zaprega. 
 
Gosp. Denis Zeko dodaje da ni u kom slučaju ne treba podilaziti organizatorima, a da su troškovi 
prijevoza na relaciji Osijek – Zagreb isti kao i na relaciji Zagreb – Osijek, te da klubovi s područja 
Zagreba trebaju djelovati kao partneri s klubovima izvan Zagreba. 
 
Gosp. Gagro kaže kako nije predviđeno pravilnikom pa Savez treba donjeti odluku o razvoju sporta i 
organizatora natjecanja.  
 
Gosp. Preost rekao je da ovim putem želi prezentirati kako je od ove godine uveden Dalmacija Kup u 
preponskom i dresurnom jahanju, kako bi se razvile ove discipline u području Dalmacije, a kako je 
plan Saveza ovako napraviti slijedeću godinu u Slavoniji i Baranji. Problem u području Slavonije i 
Baranje je nedostatak trenera koji bi stvarali bazu i na omasovljenjenju natjecatelja i sporta.  



 
 
Oko teme upisnina dodaje da ukoliko se uvedu trebaju biti mogućnost, a ne obveza, jer niti startnine 
nisu obveza i dodaje kako redovno ne naplaćuju startine za natjecanja u Đakovu kako bi privukli što 
više natjecatelja iz Zagreba.  
 
Gđa. Mirjana Baban dodaje kako treba vidjeti s Ergelom da dođe na vraćanje preponskog sporta na 
Ergelu.  
 
Gosp. Bogadi kaže kako je DEĐL javna ustanova i moraju raditi prema svom Statutu i internim aktima, 
te da se tamo ponovo treba uspostaviti disciplina preponskog jahanja, ali i bolja suradnja sa 
zaprežnom i dresurnom disciplinom. 
 
Gđica. Rea Samardžić postavlja pitanje kako nitko ne spominje u razvoju disciplinu daljinskog jahanja.  
 
Gosp. Preost odgovara kako natjecanja u daljinskom jahanju treba podići na višu razinu organizacijski 
i tehnički. Velika je odgovornost glavnog suca i tehničkog delegata podići razinu sigurnosti natjecanja. 
 
Gosp. Gagro dodaje da ovom ružnom situacijom koja se dogodila na zadnjem natjecanju daljinskog 
jahanja trebamo izvući veliku pouku i treba postrožiti pravila oranizacije natjecanja daljinskog 
jahanja, te podići razinu znanja trenera daljinskog jahanja.  
 
Gđa. Mirjana Baban dodaje da se nemamo kome predstaviti jer smo izgubili publiku, te da 
popraćenost novina ili intervjua nakon što se najtecanje dogodilo nije dovoljno, da treba raditi na 
poticanju dolaska publike na sama natjecanja i educirati publiku da zna što gleda i što će vidjeti na 
samom natjecanju.  
 
Gosp. Preost se nakon što su iscrpljene sve teme zahvljuje svima na dolasku. 
 
Sjednica je završila u 15:00h. 
 
Zapisnik sastavio: Željko Valuh 


