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Zapisnik i odluke 

X. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 5.listopada 2020. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:30 do 19:30 sati 

 

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Marin Pipunić - dopredsjednik, Igor Čimbur, Zlatko 
Korunda, Mario Saganić 

Izočni: Davor Štrbenac ( uz najavu) 

Također nazočni: Maja Capuder (glavna tajnica, zapisničar) 

1.Ustanovljavanje valjanosti  kvoruma i dnevnog reda 
PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. Budući da nije bilo primjedbi, isti 
je dao na glasanje. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
2.Ovjera zapisnika i odluka IX. sjednice UO     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora     
Nije ih bilo. 
 
4. Izvješće za prethodno razdoblje 
4.1. Izvješće o izvršenju odluka IX. Sjednice 
GTC prošla je kroz odluke te istaknula kako je većina odrađena. Odluka 6. -izrada 
ugovora/pravilnika za međunarodna natjecanja kao i odluka 9.- izrada registracijskog 
pravilnika za trenere je u procesu. Što se tiče odluke 10., GTC se raspitala oko procedure 
pristupanju Para-olimpijskom odboru. Prvo igrači trebaju odraditi klasifikacijski turnir. Nakon 
toga se sva dokumentacija šalje na HPOO i tada dolazi do potpisivanja ugovora o suradnji i 
daljnjim aktivnostima. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1). 
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC izvijestila je da se sezona nastavila, te su odigrani prvi turniri HK-a. Odrađen je i juniorski 
kamp kao pripreme za EPu19. Prema BWF-u je poslan BWF activity grand program za 
dobivanje novaca kao pomoć u korona-krizi. Odrađen je sastanak sa sudačkom 
povjerenicom, Ivankom Pokorni i članovima Školskog sportskog saveza, a glavna tema je bila 
edukacija sudaca. 
Posebni naglasak GTC stavila je i Luku Bana koji je ovaj vikend osvojio europski kup u 
Bugarskoj u muškom singlu i tako postao prvi hrvatski igrač kojem je to pošlo za rukom. Uz 
zlato u singlu osvojio je i broncu u muškom paru s Filipom Špoljacom. Isti vikend, ali na Cipru, 
naše juniorke Šaban i Sulić odigrale su odličan turnir. Osvojile su srebro u ženskom paru, a u 
singlu su obje bile treće. Ovime su naši igrači pokazali, da su u dobroj formi i željni 
natjecanja. 
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PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 2) 
 
4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC je izvijestila o stanju bilance Saveza na današnji dan. 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio da se izvješće prihvati. Prihvaćeno jednoglasno 
(Odluka 3) 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
5.1. Programski plan 
Do kraja godine treba odraditi Skupštinu saveza na kojoj će se donijeti financijski plan kao i 
plan rada za 2021.godinu, kao i plan za OC 2020-2024, te izvještaj za OC 2016-2020. 
Odobrava se organizacija BK Međimurju za HK 2020 - U13/U15/U17 III. krug - datumi 17. i 
18. listopada 2020. godine. 

U planu je odigravanje svih kola HK-a i PH do sredine prosinca, ali je izvršenje uvjetovano 
epidemiološkom situacijom. 
PG je dao na usvajanje takav plan. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4) 
 
5.1.1. Odlazak juniorske reprezentacije na europsko prvenstvo 
GTC istaknula je kako je danas izbornik Uglešić donio odluku o igračima koji putuju na 
europsko juniorsko prvenstvo. Također prezentirala je i okvirni financijski plan. S obzirom da 
nema još puno preostalih turnira, dio novaca koji će nedostajati, prenamijenit će na 
prvenstvo s europskih i svjetskih kupova. 
Primljeno na znanje. 
 
5.2. Financijski plan  
GTC napomenula je kako je do kraja sezone ostalo još malo turnira koji će se odigrati zbog 
COVID-19. Sukladno tome 5% ukupnog iznosa za pripreme i natjecanja prenamijenit će se na 
kupnju trenirki za ženski dio reprezentacije. 
Takav prijedlog je PG dao na prihvaćanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5). 
 
6. Nacionalni centar  
Nacionalni centar je trenutno u fazi mirovanja s obzirom na epidemiološku situaciju. Kad se 
stanje stabilizira krenut će se s daljnjim radom. Primljeno na znanje. 
 
7. Razno 
Povjerenica za Shuttle Time, Petrinović, zamolila je da se pokuša dogovoriti s BEC 
prenamjena sredstva za edukaciju ST. Dobiveni iznos bi se preusmjerio na prijevod knjiga za 
ST, s obzirom da se edukacije ne mogu održavati u ovoj situaciji s korona virusom. PG 
raspitat će se za tu mogućnost kod predstavnika BEC-a. Ukoliko zamolba bude odobrena 
zatražit će se ponude prevođenja.   
Takav prijedlog je PG dao na prihvaćanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 6). 
 
Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio X. sjednicu Upravnog Odbora. 
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ODLUKE 
 
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka IX. Sjednice. 
 
2. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
3. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
4. Prihvaća se programski plan za iduće. 
 
5. 5% ukupnog iznosa za pripreme i natjecanja će se prenamijeniti za kupnju ženskog dijela 
reprezentativnih trenirki. 
 
6. Ukoliko BEC dozvoli prenamjenu, sredstva za ST bi se potrošila na hrvatski prijevod knjiga 
Shuttle Time. 
 
 
 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer 


