
ZAPISNIK 8. (TEHNIČKE) SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE 

 

8. (tehnička) sjednica Izvršnog odbora održana je od 23.svibnja do 04.lipnja 2013. godine pomoću 
tehničkih pomagala – elektronske pošte. 
 
U radu sjednice sudjelovali su sljedeći članovi Izvršnog odbora: 
Andreja Junaković, Edi Perić, Marijan Rešetić, Bojan Smode i Krunoslav Belinić.  
 
Predsjednik Izvršnog odbora Krunoslav Belinić 20.05.2013 predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Zadaci s prošlih sjednica 

a) Prijedlog izmjena propozicija DIO i DION – Smode 

2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013 

a) Nacionalne aktivnosti 

i. Izmjena termina NPA DIV/DION na zahtjev predsjednika Vijeća –Belinić, Smode 

ii. Izmjene rokova iskaza interesa za organizacijom NPA za 2013 – Belinić 

b) Protekle aktivnosti – Smode 

i. ONL Lepoglava – informacija 

ii. KDS 2013 – izvješće 

c) Predstojeće aktivnosti – Smode 

3. Odluka o prijemu novih udruga u Savez – Smode 

a) Pregled projekata Saveza – Smode 

b) Projekti poslani na natječaj 

c) Aktivni projekti Saveza u toku izvršenja 

d) Planirani projekti za buduće natječaje 

e) Očekivani natječaji 

4. Informacije vezane za okruženje rada Saveza 

a) Savjet za razvoj civilnog društva – Belinić  

b) Savjet za mlade – Smode 

5. Ostalo 

a) Popravak plinske instalacije zgrade u Preradovićevoj 7 . - informacija 

 

 

AD1. Zadaci s prošlih sjednica 

a) Prijedlog izmjena propozicija Državne izviđačke olimpijade i Državnog izviđačkog 

orijentacijskog natjecanja – Smode 

Tim za natjecanja uputio je prijedlog izmjena propozicija za aktivnosti „Državna izviđačka 

olimpijada“ i „Državno izviđačko orijentacijsko natjecanje“. Glavni načelnik je u suradnji s 

timom unio nužne potrebna usklađenja s pojmovima u Statutu Saveza.  

Izmjene su jednoglasno usvojene (5 glasova). 

  

AD2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013 

a) Nacionalne aktivnosti 

 Izmjena termina NPA DIV/DION na zahtjev predsjednika Vijeća –Belinić, Smode 



Predsjednik Vijeća Saveza zatražio je od Izvršnog odbora donošenje privremene odluke iz 

domene rada Vijeća. Predlaže se izmjena datuma održavanja nacionalne aktivnosti 

DIV/DION-a na termin od 30.08. do 01.09.2013. godine. Odluka usvojena jednoglasno (5 

glasova). 

 Ujedno je pristigao dopis od O.I. Jarun kojim iskazuju interes za organizacijom te 

nacionalne aktivnosti u novom terminu, u Primorsko-goranskoj županiji, mjesto Gomirje 

pored Vrbovskog. Uz iskaz interesa ponovljeni je i zahtjev za dodatnim financijskim 

sredstvima za organizaciju aktivnosti. Glavni načelnik predlaže odobravanje dodatnih 

sredstva od 2.000,00 kn temeljen sredstava dobivenih na natječaju Grada Zagreba. Nije 

pristigao niti jedan drugi iskaz interesa za organizacijom te aktivnosti. Odluka usvojena 

jednoglasno (5 glasova).  

b) Izmjene rokova iskaza interesa za organizacijom NPA za 2013 – Belinić 

 Predlaže se skraćenje roka za iskaz interesa za organizacijom nacionalnih aktivnosti sa 

30.lipnja, na 31.svibnja 2013.godine. Time se omogućava Glavnom načelniku ranije 

donošenje odluke o izvršnim organizatorima, te početak organizacijski priprema prije 

početka sezone ljetnih odmora. Odluka usvojena jednoglasno (5 glasova). 

c) Protekle aktivnosti – Smode 

 Orijentacijsko natjecanje Lepoglava – izvršni organizator: OI Lepoglava - Lepoglava 

Udruga još nije ispunila sve obveza izvršnog organizatora nacionalnih aktivnosti. Prema 

prijašnjoj odluci IO Glavni načelnik ovlašten je za odobravanje isplate sredstava nakon što 

udruga ispuni sve obaveze. 

 Kup Sv. Duje 2013 – izvršni organizator: SK Marjan - Split 

Udruga je poslala izvješće s aktivnosti i ispunila sve obaveza izvršnog organizatora. Glavni 

načelnik predlaže usvajanje izvješća i odobravanje isplate predviđenih sredstava. Odluka 

usvojena s 4 glasa.   

d) Predstojeće aktivnosti – Smode 

 Zborovanje – informacije 

o ovoj točki nije bilo rasprave, a Zborovanje je održano 25. i 26. svibnja.   

 

AD3. Odluka o prijemu novih udruga u Savez – Smode 

 Izviđački odred „Kupa“ iz Petrinje - udruga djeluje na području grada Petrinje, okuplja 23 

djece i mladih, te 7 odraslih volontera. Potrebna dokumentacija ispunjava uvijete za 

članstvo u Savezu. Odluka o pristupanju udruge u status pridruženog članstva prihvaćena 

je s 4 glasa. 

 Izviđački odred „Paludina“ iz Novske - udruga djeluje na području grada Novske, okuplja 

15 djece i mladih, te 25 odraslih volontera. Potrebna dokumentacija ispunjava uvijete za 

članstvo u Savezu, a udruga je ispunila sve prijašnje obaveze prema Savezu. Odluka o 

pristupanju udruge u status pridruženog članstva prihvaćena je s 4 glasa. 

 

AD4. Pregled projekata Saveza – Smode 

a) projekti poslani na natječaj 

 projekt „Šumska škola“ – ostvario je potporu na natječaju Grada Zagreba, Ureda za 

obrazovanje, kulturu i šport 



 projekt „Izviđačka liga“ – ostvario je potporu na natječaju Grada Zagreba, Ureda za 

zdravstvo i branitelje, ali nije na natječaju HEP-a 

 projekt „Gdje su moja prava?“ – projekt je prijavljen na natječaj MSPM za projekte 

udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece. Sažetak projekta poslan je na Izvršni 

odbor 7.svibnja 2013.godine, nije bilo primjedbi članova IO na sadržaj projekta. Odluka o 

prijavi projekta na natječaj usvojena s 4 glasa. 

b) aktivni projekti Saveza u toku izvršenja 

 projekt „Mladi protiv nasilja“ - završetak potpore 20.06.2013. 

 projekt „Šumska škola“ - završetak potpore 30.06.2013. 

 projekt „Razvoj novog programa za mlade“ - završetak potpore 01.12.2014. 

c) planirani projekti za buduće natječaje 

 projekt „Umrežavanjem do uspješnije politike za mlade“ – projekt je prijavljen na natječaj 

MSPM za projekte udruga mladih i za mlade. Sažetak projekta poslan je na Izvršni odbor 

29. svibnja 2013. godine, nije bilo primjedbi članova IO na sadržaj projekta. Odluka o 

prijavi projekta na natječaj usvojena s 4 glasa. 

d) očekivani natječaji 

 IPA Podrška programima OCD koje su aktivne u području volonterstva – natječaj je 

raspisan, rok za prijavu je 12. srpnja 2013.  

 

AD5. Informacije vezane za okruženje rada Saveza 

a) Savjet za razvoj civilnog društva – Belinić  

 Predstavnici Saveza – dopredsjednica Gorana Kukić i članica Vijeća Tea Jelković izabrane 

su za članice Savjeta za razvoj civilnog društva u sektoru Skrb o djeci. Predstavnice Saveza 

će u suradnji s Predsjednikom Izvršnog odbora i Načelnikom za vanjske odnose (i uz 

konzultacije s ostalim dužnosnicima), dogovoriti stavove i pitanja od interesa za Savez. 

b) Savjet za mlade – Smode 

 Održana je prva sjednica Savjeta za mlade, najvažnija točka bio je izbor predsjednika 

Savjeta. Naš član je prema prethodnom dogovoru podržao kandidata MMH (Marko 

Boko). Preloženo je  konzultiranje s predstavnicima MMH prije svake sjednice, te podrška 

temama važnima za Savez, kako u Savjetu za mlade, tako i u Savjetu za razvoj civilnoga 

društva i Odboru za volonterstvo.  

AD6. Ostalo 

a) Popravak plinske instalacije zgrade u Preradovićevoj 7 . - informacija 

 Kontrola plinskih instalacija otkrila je kvar u plinskom ormariću, te je preko GSKG 

pokrenut postupak popravka instalacije. Nastali trošak pokriva se iz pričuve zgrade. 

 

Sjednica je zaključena 04. lipnja 2013. godine. 

 

Zapisnik sastavio: 

Krunoslav Belinić 


