
ZAPISNIK 

 

Sa sjednice 2/18 Izvršnog odbora održane 06. veljače 2018. god. u prostorijama HKS-a, Trg Krešimira 

Ćosića 11, Zagreb. Sjednica je započela u 17.00 sati. 

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

Dinka Kovačević, gosp. Branko Kovačić, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Mladen Brezić, gosp. Milan Horvat, 

gosp. Domagoj Kindl 

Gosp. Josip Madirazza, gosp. Boško Milivojević i gosp. Domagoj Katić ispričali su se sa sjednice. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne i predložio slijedeći: 

    
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Priprema Redovne skupštine HKS-a 
3. Zahvalnice zaslužnim članovima 
4. Plan pripreme odlaska IO-a u obilazak članica u ožujku 
5. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

AD 2 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da će se redovna sjednica Skupštine HKS-a održati 17.02.18.god. 

u Almeria centru s početkom u 10.00 sati. 

AD 3 

Gosp. Preost rekao je da definiran popis osoba kojima će na Skupštini biti dodijeljene zahvalnice za 

doprinos razvoju konjičkog sporta. 

AD 4 

Gosp. Preost predložio je da se jedan vikend u 3. mjesecu obiđu klubovi na području Slavonije i 

Baranje. Domaćin bi bio gosp. Knežević, predsjednik KK Osijek. Prijedlog je usvojen. 

AD 5 

Gosp. Gagro obavijesti o je članove da je predsjednica KK Vencel iz Biograda dostavila prijedlog 

programa organizacije pony natjecanja u Hrvatskoj. IO donio je odluku da se prijedlog proslijedi 

Odboru za edukaciju. 



Gosp. Preost napomenuo je kako su natjecanja poput PH i CC-a ove godine regionalno podijeljena. 

Gđa. Kovačević napravila je prijedlog Pravlnika o sufinanciranju troškova kvalifikacijskih utakmica te 

smatra da se isti uz malu prilagodbu može primjenit na sve discipline. 

Gosp. Preost pohvalio je prijedlog pravilnika te predložio gđi. Kovačević da u suradnji s 

predstavnicima ostalih diciplina izradi univerzalni Pravilnik za sve discipline. Prijedlog za izradu 

univerzalnog Pravilnika je jednoglasno prihvaćen. 

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 17.30 sati. 

  

 

 

 

  


