
ZAPISNIK 
 
Sa sjednice 03/2022 Izvršnog odbora HKS-a održane 05. prosinca 2022. god. u prostorijama HKS-a, 
Dom Sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb. 
Sjednica je započela u 18.00 sati. 
 
PRISUTNI: predsjednik gosp. Branko Kovačić, članovi gđa. Sonja Fable, gđa. Jasminka Pirš Petraković, 
gosp. Dražen Hrkač, gosp. Milan Horvat, gđa. Petra Bikić, gđa. Dinka Kovačević, gosp. Ivan Kuna i 
glavni tajnik gosp. Željko Valuh. 
Sa sjednice se ispričala gđa. Andrea Novak Djelmić. 
 
Gosp. Kovačić pozdravio je prisutne, zahvalio im na odazivu i otvorio sjednicu.  
 
Predložen je sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pregled aktivnosti za razdoblje 10/22 – 12/22.god. 

2. Donošenje odluke o kalendaru natjecanja za 2023.god. 

3. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu za 2023.god. 

4. Zamolbe za stjecanje državljanstva 

5. Priziv na odluku Stegovne komisije HKS-a 

6. Prijem novih članova 

7. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1. 

Gosp. Kovačić rekao je da je zadovoljan dosadašnjim radom novog saziva no i svjestan da 
može i bolje. 
Rad saveza se puno promijenio i možda taj način malo usporava određene stvari nego što je 
to bilo ranije no omogućene su veća transparentnost i komunikacija odnosno svi su upoznati 
sa aktivnostima. 
Prekratko je vrijeme prošlo za uspoređivanje no vrijeme će pokazati koji način rada je bolji. 
 
Temeljem odluke sa zadnje sjednice IO-a obavljen je razgovor sa bivšim predsjednikom gosp. 
Preostom vezan za financijsku problematiku. 
Nakon obavljenog informativnog razgovora, gosp. Preostu i klubovima poslani su zahtjevi za 
pismenim očitovanjem te dokumentacijom koja potkrjepljuje isto a što se očekuje u skorije 
vrijeme. 
Nakon što dokumentacija bude zaprimljena ta točka biti će ponovo na dnevnom redu te će 
se donijet konačan zaključak. 
 
Gosp. Kovačić obavijestio je prisutne da je temeljem odluke IO-a realizirano dozvoljeno 
prekoračenje po računu u iznosu od 300.000,00 kn čime je podmiren dug FEI-u.  



Do kraja godine određeni iznos morat će se isplatiti dio duga po pozajmicama  kako bi se 
izbjegli sudski sporovi. Preostali dio duga po pozajmicama riješit će se iduće godine. 
 
AD 2. 
Kalendar natjecanja za 2023.god. objavljen je na web-u HKS-a te su se u međuvremenu 
unosile određene korekcije odnosno dopune i izmjene kalendara. 
Kalendar natjecanja za 2023.god. jednoglasno je usvojen a eventualne promjene moguće su 
isključivo nakon odobrenja IO-a. 
 
AD 3. 
Prijedlog Financijskog plana dostavljen je svim članovima IO-a. 
Gosp. Valuh rekao je da su cijene u financijskom planu izražene u eurima te je obrazložio 
prisutnim članovima da je financijski plan napravljen prema kontnom planu neprofitnih 
udruga a sukladno zakonu.  
Materijalni rashodi su projekcija no po potrebi mogu se prenamijeniti. 
Sredstva HOO-a su isključivo namjenska te se ne mogu koristiti u druge svrhe.  
Gosp. Kovačić rekao je da će se prema ovom prijedlogu u 2023.god. očistiti dugovanja i izaći 
iz financijske neravnoteže. 
Donacije i sponzorstva jedini su mogući dodatni prihodi iz kojih je onda moguće financirati i 
duge aktivnosti HKS-a, posebno domaća natjecanja. 
Kako je situacija sa donacijama i sponzorstvima vrlo neizvjesna, eventualno postoji 
mogućnost da se 2023.god. ne vrati kompletno prekoračenje te da se ne vrati kompletan dug 
pozajmica. 
S tim sredstvima financirala bi se potpora klubovima za domaća natjecanja, edukaciju i sl.. 
Za iduću sjednicu biti će napravljen detaljan financijski plan. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
AD 4.  
Gosp. Kovačić obavijestio je prisutne da HKS ima upit za stjecanje hrvatskog državljanstva za 
dvije osobe.  
Prvi zahtjev dobio je direktno od HOO-a a odnosi se na američku državljanku Katherine 
Coleman koja se bavi eventingom i jedan od ciljeva joj je nastup na idućim OI. 
Drugi zahtjev došao je direktno na HKS od KK Batida koji traži potporu HKS-a za svoju članicu 
rusku državljanku Anastasiyu Kirnarskayu. Već neko vrijeme trenira i sudjeluje na 
natjecanjima u Hrvatskoj a jedna od bitnih stvari je da osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu o 
čemu se i pismeno očitovala u svom CV-u. 
IO donio je jednoglasnu odluku da se za gđu. Kirnarskaya uputi u HOO Zahtjev za 
državljanstvo a za gđicu. Katherin Coleman pričeka zahtjev upućen HKS-u. 
 
Gosp. Valuh  postavio je pitanje što je sa osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo a žele 
sudjelovati u edukacijama pod ingerencijom HKS-a. 
Osobe koje nisu državljani RH slobodno mogu sudjelovati na edukacijama kao članovi jednog 
od kluba registriranog u HKS-u. 
 
AD 5. 
Materijal je dostavljen svim članovima uz poziv. 



Gosp. Kovačić rekao je da je zamolio gđu. Kovačević kao pravnog stručnjaka da detaljnije 
prouči predmet te ju zamolio da napravi kratak uvod u ovu točku. 
Gđa. Kovačević rekla je da je proučila predmet te da je postupak proveden sukladno 
pravilima HKS-a i odluka je donijeta sukladno Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti. Odluka 
je također i u skladu s pravilima FEI-a. 
Priziv na Odluku također je pravovremeno dostavljen. 
Predlaže da se donošenje Odluke odgodi za iduću sjednicu IO-a dok se ne dobije prava slika 
temeljem činjenica.  
Gđa. Pirš Petraković ne slaže se s odlukom Stegovne komisije jer se Pravilnikom o 
disciplinskoj odgovornosti za takvu vrstu prekršaja propisuje opomena a ne kazna. 
Misli da je odluka komisije sporna. 
Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se na iduću sjednicu pozovu gđa. Kocsis i 
gosp. Brezić kako bi se još jednom usmeno očitovali o događaju.  
 
AD 6. 
Gosp. Kovačić obavijestio je članove da je obavljena kontrola KK Sv. Krševan te da isti 
zadovoljava sve uvjete prijema u članstvo HKS-a. 
KK Sv. Krševan prima se u članstvo HKS-a s 01.01.2023.god.. 
Zamolbu za učlanjenje dostavio je KK Spirit iz Poreča. Za kontrolu uvjeta kluba određena je 
gđa. Fable. 
 
AD 7. 
Zagrebački konjički savez dostavio je Prijedlog izmjena kategorizacije i vrednovanja konjičkog 
sporta od strane HKS-a. 
Gosp. Valuh smatra da bi prijedlog trebalo prolongirati do 2024.god. jer je prerano raditi na 
takvim promjenama već za 2023.god. obzirom da treba uskladiti s istime i postojeće 
pravilnike HKS-a. 
Gosp. Kovačić rekao je da odbori obavezno moraju dati svoje mišljenje na dostavljen 
prijedlog. 
Donijet je zaključak da će gosp. Valuh održati sastanak predsjednika svih odbora na kojem će 
raspravljati o prijedlogu a nakon čega će im biti i dostavljen pismeni prijedlog. 
 
Gosp. Horvat rekao je da bi trebalo održati sastanak s gosp. Bakovićem vezano za njegov rad 
radi usklađivanja određenih stvari. 
Gosp. Valuh rekao je kako treba poraditi i na web stranici koja nije aktivna koliko bi trebala 
biti. 
Tijekom 12. mjeseca razgovor s gosp. Bakovićem će obaviti gosp. Kovačić, gosp. Valuh i gosp. 
Horvat. 
 
Gđa. Kovačević rekla je da se gosp. Eduard Petrović požalio na ne održavanje sastanaka 
Odbora za preponsko jahanje te moli gosp. Kovačića da provjeri s predsjednikom odbora 
gosp. Šimlešom. 
 
KK Istra dostavio je zamolbu za povrat sredstava sukladno Pravilniku o povratu sredstava za 
natjecanja u daljinskom jahanju u iznosu od 1060 €.  
Zamolba je jednoglasno prihvaćena. 
 



Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 


