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Zapisnik i odluke 

I. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 12.rujna 2022. godine u Zagrebu, od 17:00 do 18:00 sati 

 

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik,  Marin Pipunić, Igor Čimbur, Robert Vindiš ,Saša 
Đurković 

Također nazočni: Ivana Sladoljev (administrativna tajnica, zapisničar) 

1.Ustanovljavanje valjanosti  kvoruma i dnevnog reda 
PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
2.Ovjera zapisnika i odluka XVII. sjednice UO     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 1) 
 
3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. ( Odluka 2) 
 
4. Izvješće za prethodno razdoblje 
 
4.1. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
Održan je regionalni kamp i svi najavljeni turniri. Kako je planirano, na regionalni kamp je 
stigao  i indonezijski sportaš Aria Daniel Dinata kojeg je kod sebe primio podpredsjednik HBS-
a Marin Pipunić.  
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3) 
 
4.2.Financijsko izvješće  za prethodno razdoblje 
Kratko se prošlo kroz potrošena sredstva vezano za održane turnire i kamp. PG je takvo 
izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4) 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
 
5.1. Programski plan 
Raspravljalo se nadolazećim turnirima kao i mogućnosti da se  Arii Danielu Dinati produlji 
boravak u Hrvatskoj te da odlazi na treninge i turnire s našim sportašima. 
PG je takav plan dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5) 
 
5.2. Financijski plan  
 
Izbornik Igor Čimbur je iznio svoj prijedlog o raspodjeli preostalih sredstava za juniore i 
mlađe juniore:   
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Juniori: Ivor Zekan 5500kn, Stella  Balenović 6000kn- umanjeno za unaprijed odobrena 
sredstva za Valamar junior(3000kn) 
Ml.juniori: Jelena Buchberger  4000kn za rehabilitacjiu, Ana Pranić,Hrvoje Mavriček,Roko 
Pipunić  21 000kn  ( budžet  za  turnire SloU17, CroU17, AusU17, LitvaU17,U19 a po potrebi 
Medvode U17 i Cipar U17) sa ciljem plasmana u top 6 european circuitU17 na kraju sezone 
i ulazak u razvojne programe HOO-a. 
Ukoliko krajem godine sva sredstva nisu potrošena na planirana natjecnja postoji mogućnost 
sufinanciranja perspektivnih kadeta za natjecanje MedvodeU17 
Luna Šaban - dodatnih 10 000kn - jedina igračica u programu koja je prošle godine ostvarila B 
kriteriji,nastupa na međunarodnium turnirima i za prvu seniorsku godinu dobiva dodatna 
sredstva. 
 
Izbornik Čimbur je napomenuo da on i Filip Špoljarec pokreću crowdfunding kampanju za 
Aria Daniela Dinatu čime bi se možda prikupio dio sredstava za njegov ostanak. 
 
Na poziv Roberta Vindiša, predstavnik agencije Relatum održao je kratku prezentaciju o 
mogućnostima koje  nudi  za predstavljanje i promidžbu sportskih udruga vezano za  
donacije. S obzirom da Savez ne bi plaćao ništa unaprijed (agencija uzima postotak od 
dobijenih donacija ), iskazan je interes za buduću suradnju i daljnje sastanke.   
 
 
6. Razno 
 
Budući da nije bilo više tema za raspravu , PG je zaključio I. sjednicu Upravnog odbora. 
 
ODLUKE 
 
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XVII. Sjednice 

2.Ovjeravaju se sljedeće odluke predsjednika Saveza donesene po članku 33(3) Statuta:  

 10. lipanj 2022. 

Za turnir Croatia VALAMAR Junior Open 2022 
     - svim juniorima plaća se prijavnina 
     - Ivoru Zekanu i Stelli Balenović se plaća smještaj 
     Taj dio sredstava ulazi u njihovu  kvotu za sufinanciranje za drugu polovinu godine. 

 
2.  Raniji Vindiš Savez plaća trošak puta i kotizaciju za Summer camp u Finskoj kao jedinoj 
prijavljenoj a u sklopu ispunjenja obveza u potpisanom MOU sa Badminton Europom 
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5. rujan 2022. 

S obzirom na dobru suradnju  i svu pomoć  u raznim pitanjima, Zagrebački badmintonski 
savez oslobađa se plaćanja 10% kotizacije Savezu  za turnir HK  3. krug za seniore / 2.krug za 
veterane. 

 

3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 

4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 

5. Prihvaća se prijedlog programskog plana 

 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer 


