
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 7/19 Izvršnog odbora održane 30. kolovoza 2019. god. u prostorijama HKS-a u Domu 
sportova.  
Sjednica je započela u 17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., članovi: gosp. Milan Horvat, gosp. Branko Kovačić, 
gosp. Josip Madirazza, gosp. Dragomir Jurjević, gosp. Ivan Canjuga i gosp. Željko Valuh.  
 
Gosp. Gagro, gosp. Brezić, gosp. Bogadi i gđa. Kovačević ispričali su se sa sjednice. 
 
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. Izvješće s BP u dresurnom jahanju u Sloveniji – izlaže gosp. Horvat 
3. Izvješće s EP u preponskom jahanju u Nizozemskoj – izlaže gosp. Valuh 
4. Izvješće s EP u daljinskom jahanju u Engleskoj i izvješće o SP za mlade jahače i mlade konje u 

Italiji – izlaže gđa. Kovačević 
5. Izvješće o SP u vožnji zaprega u Njemačkoj – izlaže gosp. Bogadi 
6. EU fondovi za potporu razvoja konjičkog sporta – izlaže gosp. Valuh 
7. Učestala neprimjerena istupanja pojedinaca članica HKS-a te poduzete mjere – izlaže gosp. 

Gagro  
8. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

 
AD 2 
Gosp. Horvat rekao je da je organizacija BP u dresurnom jahanju koje se održalo u Lipici bila 
jako lijepo organizirana te da je cijelo natjecanje prošlo u pozitivnom ozračju. 
Najbolji rezultat ostvarila je Vanda Ljolje u juniorskoj kategoriji gdje je osvojila zlatnu 
medalju. U istoj kategoriji Paula Polić plasirala se na 12. mjesto. 
U kategoriji kadeta Kaya Probst osvojila je 21. mjesto u ukupnom poretku. 
U seniorskoj kategoriji Mija Brnić plasirala se na 6.mjesto a Pia Damjanić na 12. 
Gosp. Horvat naglasio je kako postoji ozbiljna mogućnost za dobru juniorsku i seniorsku 
ekipu u idućoj sezoni. 
 
AD 3 
EP za kadete i juniore održano je u Nizozemskoj a Hrvatsku su predstavljali junior Josip Gugić 
i kadetkinje Lea Djelmić, Eliza Dragčević, Nuša Olajoš, Kim Vukadin i Sara Makar. 
Gosp. Valuh pročitao je izvješće šefa ekipe gđe. Martine Novak Vukuša a koje se nalazi u 
prilogu zapisniku. 



Prvi vikend u rujnu u Istanbulu se održava BP u preponskom jahanju a Hrvatsku će 
predstavljati 4 kadeta, 4 juniora i 3 mlada jahača. 
 
AD 4 
Gosp. Kovačić rekao je da je na EP u daljinskom jahanju koje se održalo u Velikoj Britaniji 
nastupila Laura Šapić s grlom FRULA. Jahači par nije uspio završit trku jer je na predzadnjim 
vratila ustanovljeno šepanje kobile te su diskvalificirane. 
U rujnu se očekuje nastup na SP za mlade konje i SP za mlade jahače u Pisi. 
 
AD 5 
Gosp. Preost rekao je da će zaprežna reprezentacija u rujnu sudjelovati na SP u Njemačkoj. 
 
AD 6 
Gosp. Preost rekao je da susjedne zemlje koriste velika sredstva EU fondova za razvoj 
konjičkog sporta, izgradnju konjičkih centara isl. 
Savez će angažirati tvrtku koja se bavi EU fondovima da prezentira načine korištenja 
sredstava iz EU fondova. 
 
AD 7 
Na prošloj sjednici IO-a svi članovi su obavješteni i pokretanju stegovnog postupka protiv 
gosp. Renarda. 
Stegovno provjerenstvo gosp. Renardu izreklo je sankciju zabrane vršenja funkcija- trenerske 
dužnosti u trajanju od dvije godine. Zabrana podrazumijeva i zabranu nastupanja za 
natjecatelja. 
Gosp. Renard ima pravo na žalbu no do ove sjednice ništa nije zaprimljeno. 
 
AD 8 
Od ove godine uveden je Talent tour Dalmacija na kojem sudjeluju natjecatelji iz Zadra, Sinja 
i Biograda i pokazao se velik interes te broj sudionika. 
Plan za iduću godine je uvesti isti princip natjecanja na području Slavonije. 
 
 
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 17.40 sati. 
 


