
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 2/19 Izvršnog odbora održane 18. veljače 2019. god. u prostorijama HKS-a u Domu 
sportova.  Sjednica je započela u 17.00 sati. 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gđa. 
Dinka Kovačević, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Mladen Brezić, gosp. Željko Valuh, gosp. Milan Horvat i 
gosp. Ivica Bogadi 
 
 
Gosp. Preost pozdravio je prisutne te poželio dobrodošlicu gosp. Bogadiju koji je ponovo izabran za 
predsjednika Odbora za zaprege i predstavnika discipline u IO-u. 
 
Gosp. Preost predložio je slijedeći: 

    
 
DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Određivanje datuma Redovne godišnje skupštine HKS-a 
3. Priprema Redovne godišnje skupštine HKS-a 
4. Prijem novih članica 
5. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 1 
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Redovna godišnja Skupština održat će se 16.03.2019.god. u Almeria centru. 
 
AD 3 
Gosp. Preost pročitao je Dnevni red skupštine kako slijedi: 
 
1. Otvaranje Skupštine – izbor radnih tijela 

Izbor verifikacijskog povjerenstva 

Izbor zapisničara 

Izbor dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva 

3. Prijedlog dnevnog reda 

4. Verifikacija zapisnika s prošle Skupštine 

5. Prijem novih članica 

6. Izvješća o radu za 2018. godinu 

Izvješće Predsjednika HKS-a 

Izvješća Predsjednika svih Sportskih i stručnih Odbora 

Izvješće direktora reprezentacija 

7. Financijsko izvješće HKS-a za 2018.god. 

8. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora 

9. Prihvaćanje izvješća 



10. Financijski plan za 2019.god. 

11. Dodjela zahvalnica 

12. Razno 

 
 
AD 4 
Gosp. Preost predložio je prijem KK BIT-EK Team, Zagreb 
u članstvo HKS-a: 
 
KK BIT –EK Team zadovoljava sve uvjete i prima se u privremeno članstvo do potvrde Skupštine. 
 
 
AD 5 
Gosp. Preost rekao je da su u izradi Pravila jahanja te da će se svi treneri i voditelji jahanja morati 
pridržavati istih. Cilj je da se unificira rad škola jahanja.  
 
Gosp. Preost rekao je da očekuje planski i sustavni rad Odbora te redovito održavanje sastanaka. 
Također je napomenuo da sve članice HKS-a moraju biti informirane a predstavnici disciplina u IO-u 
moraju pravovremeno distribuirati informacije. 
 
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 17.45 sati. 
 

 


