
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 01/2022 Izvršnog odbora HKS-a održane 06. listopada 2022. god. u prostorijama HKS-a, 
Dom Sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb. 
Sjednica je započela u 17.00 sati. 
 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Branko Kovačić, članovi gđa. Sonja Fable, gosp. Ivan Kuna, gđa. Jasminka 
Pirš Petraković, gosp. Dražen Hrkač, gosp. Milan Horvat, gđa. Andrea Novak Djelmić, gđica. Petra 
Bikić, glavni tajnik gosp. Željko Valuh, te gosp. Alan Andabaka – član IO EEF, predsjednik Balkanske 
konferencije. 
Sa sjednice se ispričala gđa. Dinka Kovačević. 
 
Gosp. Kovačić pozdravio je prisutne, konstatirao kvorum, te sjednica može započeti. Čestita svima na 
izboru za članove IO-a. Nada se radnoj i uspješnoj atmosferi, pozitivne rezultate. Pročitao prijedlog 
dnevnog reda, pita za dopune, nitko nema dopuna, prijedlog dnevnog reda jednoglasno usvojen. 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu IO-a 
2. Izvješće o trenutnoj financijskoj situaciji 
3. Prijedlog odluke o dodjeli potpore klubovima organizatorima utakmica za Croatia Cup i 

Prvenstva države 
4. Izvješće o stanju planiranih i utrošenih sredstava HOO-a 
5. Razrješenje direktora reprezentacije i imenovanje novog 
6. Pokretanje postupka razrješenja predsjednika sportskog odbora discipline u preponskom 

sportu i izbora novog predsjednika 
7. Imenovanje predstavnika HKS-a u HOO 
8. Razno 

 
 
AD 1. 
Gosp. Kovačić rekao je kako je kroz Poslovnik o radu IO-a regulirano nekoliko važnih stvari, 
kao usvajanje zapisnika u roku od 6 dana radi pravovremenih odluka i objava na web stranici 
saveza, te prijedloga za održavanje online sjednica.  
 
Prijedlog da se Poslovnik o radu IO usvoji na sljedećoj sjednici, jednoglasno prihvaćen.  
 
AD 2. 
Gosp. Valuh napravljen je uvid u trenutno stanje HKS-a na dan 04.10. Stanje novca na 
žiroračunu je 125.669 kn. Pozitivna stvar u financijskom izvještaju je da su se potraživanja od 
kupaca (klubova) smanjila i da su to većinom i potraživanja koja su još u datumu dospijeća 
plaćanja.   
Gosp. Kovačić dodaje kako je na Skupštini se vodila glavna rasprava oko financijske analize o 
sredstvima, te da smo se obvezali dati odgovor na to. Dogovoreno je s gosp. Valuhom da se 
analiza završi do kraja mjeseca, te da će se onda o tome raspraviti na sljedećoj sjednici. 
 
AD 3. 

Gosp. Kovačić predlaže da se barem dijelom sredstava pomogne organizatorima. U cilju 
potpore predlaže iznos od 1.300kn po turniru organizatorima kola CC-a i PH, uz uvjet da 



klubovi nemaju tekućih obveza prema Savezu na dan isplate, te da će se isplate raditi ovisno 
o priljevima novčanih sredstava, te prezentirao klubove po disciplinama. 
Prijedlog potpora jednoglasno usvojen.  
 
AD 4. 
Pročitana su preostala sredstva HOO-a.  
Predloženo je da se izbornici jave u ured sa svojim prijedlozima kako bi se vidjelo na koji 
način se mogu iskoristiti preostala sredstva. 
Zaključak: Glavni tajnik će održati sastanak (u narednih 10-tak dana) s direktorom 
reprezentacije i izbornicima radi donošenja odluke oko konačne prenamjene preostalih 
sredstava.  
 
AD 5. 
 
Obzirom na imenovanje za Glavnog tajnika gosp. Valuh treba biti razriješen dužnosti v.d. 
direktora reprezentacije te se za novog direktora predlaže gosp. Filip Rožmarić. 
Zaključak (jedoglasno): Gosp. Željko Valuh koji je do sada bio v.d. direktora reprezentacije 
razriješen je dužnosti. Novi v.d. direktora reprezentacije obavljat će gosp. Filip Rožmarić, 
ujedno i izbornik reprezentacije preponskog jahanja.  
 
 
AD 6.  
Zaključak (jedoglasno): Gosp. Željko Valuh razriješen je dužnosti predsjednika sportskog 
odbora preponskog jahanja. Gosp. Valuh će kao novi glavni tajnik sazvati posebnu izbornu-
sjednicu discipline preponskog jahanja, sukladno Statutu, kako bi se izabrao novi predsjednik 
odbora za preponsko jahanje do kraja mandata.  
 
AD 7. 
Gđa. Sonja Fable je trenutno predstavnica HKS-a u HOO-u.  
Gđa. Fable razriješena je dužnosti predstavnice HKS-a u skupštini HOO-a. 
Prijedlog da novi predstavnik u HOO bude gđa. Andrea Novak Djelmić. Prijedlog jednoglasno 
usvojen. Ured Saveza obavijestit će HOO o promjeni.  
 
AD 8. 

a) Prijem novih članica – KK SV. KRŠEVAN – kontrolu će obaviti gđica. Petra Bikić 
b) Svim klubovima bit će poslan dopis za prijedlog kalendara za 2023. godinu. 

 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
 


