
ZAPISNIK  

 

Sa sjednice 2/16 Izvršnog odbora održane 18. veljače 2016. god. u prostorijama HKS-a, Trg Krešimira 

Ćosića 11.  Sjednica je počela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr.,  glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gosp. 

Branko Kovačić, gosp. Dragomir Jurjević, gosp. Mladen Brezić, gosp. Mirko Klinžić, gosp. Željko Valuh, 

gosp. Boško Milivojević 

Gđa. Jurić i gosp. Bogadi ispričali su se sa sjednice. 

 Gosp. Preost pozdravio je prisutne te predložio slijedeći: 

   DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Izvješća tijela HKS-a za Redovnu skupštinu 
3. Određivnje datuma sjednica Redovne i Izborne skupštine te priprema istih 
4. Razno 

 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

AD 2 i 3 

Gosp. Preost predložio je da se sjednice Redovne i Izborne skupštine održe u subotu 19.03.2016.god. 

u Almeria centru. Prvo će se održat Redovna a odmah poslije i Izborna skupština. 

Materijali za Skupštine su već pripremljeni, sva tijela HKS-a dostavila su izvješća o radu za 2015.god.. 

Što se tiče Glavnog tajnika gosp. Preost zahvalio je gosp. Gagri na dosadašnjoj suradnji te rekao kako i 

dalje ima namjeru predložit gosp. Gagru za glavnog tajnika u idućem mandatu. 

Gosp. Gagro predložio je članovima IO-a da sve vijesti koje smatraju bitnima objavljuju na webu HKS-

a. 

 

AD 4 

Odbor za preponsko jahanje dostavio je prijedlog novog Pravilnika na usvajanje. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen. 

IO donio je odluku da niti jedan natjecatelj koji nema važeću liječničku potvrdu ne može izvršiti upis 

na natjecanje. Također niti jedna osoba nije ovlaštena i nema pravo upisati natjecatelja bez važeće 

liječničke potvrde na natjecanje. 



Gosp. Valuh rekao je da je potvrđen datum održavanja BP u dresurnom jahanju a isti se poklapa s 

terminom PH u dresurnom jahanju. Stoga će PH biti prebačeno na datum 23.-24.07.2016.god.. 

Sukladno novom Zakonu o računovodstvu treba donijeti Odluku o imenovanju likvidatora ulaznih 

računa. IO donio je Odluku da likvidator bude tajnica HKS-a Martina Hercigonja. 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da će se ove godine održat tečajevi za trenere FEI Level 1 05.-

08.05.16. i FEI Level 2 14.-19.06.16.. 

Sportski Odbor predlaže kandidate a IO iste potvrđuje. Tečaju ne smiju prisustvovati po dvije osobe iz 

istog kluba jer je važno da svi klubovi odnosno dijelovi Hrvatske budu zastupljeni. 

Gosp. Preost rekao je da će se također održat i trening kampovi za jahače i to: 

- Prepone – Janka Krašovec 

- Dresura – Gordana Pavić 

- Zaprege – trener iz Mađarske 

- Daljinsko –trener iz Austrije 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 18.00 sati.  


