
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 5/19 Izvršnog odbora održane 06. lipnja 2019. god. u Gradskoj vijećnici u Čazmi.  
Sjednica je započela u 17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gđa. 
Dinka Kovačević, gosp. Mladen Brezić, gosp. Milan Horvat i gosp. Branko Kovačić. 
 
Ostali prisutni: Vinko Berković – KK Challenge, Miško Dijanek, Tajana Kesić Šapić – KK Vinia, Domagoj 
Stančec, Vlado Vlajinić – Izbornik discipline daljinsko jahanje, KU Konji gizdavi 
 
Kvorum je konstatiran i sjednica može započeti s radom. 
 
Gosp. Preost pozdravio je prisutne te predložio slijedeći: 

    
 
DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Funkcionalno djelovanje klubova te prijedlozi za poboljšanje 
3. Uvođenje Talent Tour natjecanja 2020.god. 
4. Djelovanje škola jahanja, problemi te prijedlozi poboljšanja i potpora razvoja 
5. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Gosp. Preost rekao je da je disciplina daljinsko jahanje najjača u ovom području.  
Daljinsko jahanje razvilo se najviše od svih susjednih zemalja a posebno zbog nove strukture 
upravljanja. 
Na ovom području također se razvija i disciplina dresurno jahanje a osobito u KK Garestin iz 
Varaždina. 
Predsjednik je napomenuo kako HKS daje potporu prema mogućnostima. Poziva sve da daju svoje 
prijedloge u smislu poboljšanja i potpore razvoju. 
KK Vinia je operativno značajan klub i potiče se na organizaciju natjecanja. 
Sportski centar u Kukavici također je vrlo značajan za organizaciju natjecanja na ovom području. 
U budućnosti će zagrebački klubovi surađivati u organizaciji utakmica daljinskog jahanja u ovoj regiji. 
 
AD 3  
Ove godine u Dalmaciji je uvedena organizacija preponskih natjecanja visine 60 do 100 cm a u cilju 
popularizacije preponskog i dresurnog jahanja na tom području. 
U 2020.god. isti primjer bi se proveo u Varaždinu i Koprivnici, eventualno Bjelovaru u KK Bjelovar i 
Zagreb. 
Također je isto planirano i za Slavoniju. 
 
AD 4 
U RH problem predstavlja različito funkcioniranje škola jahanja, nema jednoobraznosti te se priprema 
Pravilnik škola jahanja HKS-a kako bi se postigla jednoobraznost edukacije početnika i polaznika u 
svim disciplinama 



Ove godine 14 trenera je završilo FEI Level 1 i radi se na stalnoj edukaciji. 
 
AD 5 
Gđa. Kesić Šapić zahvaljuje se na pozivu i organizaciji sastanka te je istaknula kako isti služi za 
međusobnu komunikaciju. 
Gđa. Kesić Šapić napomenula je da su se kao klub javili na natječaj Ureda za sport kao klub za 
natjecanja izvan Hrvatske no problem je što ne priznaju kao voditelja programa trenera s licencom 
FEI Level 1. Predlaže da HKS uputi zahtjev prema središnjem uredu za sport kako bi se to pokušalo 
rješiti. 
HKS aktivno radi na pripremi programa da se prizna FEI Level 1 te će se to pokušat riješiti u slijedećoj 
godini. 
 
Gosp. Kovačić rekao je da će KK Husar imati 18 godina te govori o tome kako je bilo na početku 
razvoja discipline daljinskog jahanja koja se razvila upornošću. Teško je bilo uopće doći do tadašnje 
strukture HKS-a dok se neke stvari nisu promijenile promjenom Statuta i ulaskom u strukture kao 
disciplina daljinskog jahanja. 
Danas daljinsko jahanje ima ravnopravan status s drugim disciplinama i razvija se uspješna disciplina. 
Škole jahanja bi trebale educirati na isti način i podržava ujednačavanje svih škola jahanja. 
Organizacija utakmica vani je na puno višoj razini uz nagrade dok je kod nas to sve puno drugačije,ne 
mogu se namaknuti sredstva iz sponzorstva ali treba koristiti sredstva Ministarstva za troškove 
utakmica. 
 
Gosp. Preost predložio je da se u budućnosti Balkansko prvenstvo radi u Kukavici nakon Svjetskog 
prvenstva. Kukavica je veliki potencijal ovog kraja i trebalo bi je iskoristiti.  
Objekt SRC Kukavica je suvlasništvo više općina i županije ali je dano na upravljanje općini. 
 
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, gosp. Preost zahvalio je prisutnima na odazivu te 
zatvorio sjednicu. 
 
 
Zapisničar 
Dinka Kovačević 


