ZAPISNIK SA 3. TEHNIČKE SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

3. tehnička sjednica Vijeća održana je u subotu i nedjelju 05.12.‐06.12.2015. godine putem e‐mail i
telefonske komunikacije, s početkom u 12,44. sati.
Sjednici su putem komunikacije e‐mailom i/ili telefonom nazočili sljedeći članovi Vijeća:
Marjan Pavić , Ratko Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Sanja Bundalo, Leda Ivančić Hren, Sara Kozjak,
Matea Kukić, Matea Čondić, Davorina Bakota i Stanko Blašković.
Predsjednik Vijeća Marjan Pavić otvorio je 3. Sjednicu Vijeća i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Operativni plan SIH‐a za 2016. godinu (Vujnović)
3. Prijedlog odluke uz Financijski plan (proračun) SIH‐a za 2016. godinu (Ivanković)
4. Imenovanje dodatnih članova regionalnih povjerenstava za licenciranje (Bakota, Pavić)
5. Kriteriji za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH‐a (R. Štefek)
6. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 11 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka.
S obzirom da se radi o tehničkoj sjednici zapisnik će nakon provedenog glasanja napraviti Marjan
Pavić. Ovjerovitelji će biti Sara Kozjak i Sonja Sić.
2. Operativni plan SIH‐a za 2016. godinu (Vujnović)
Vujnović je podnio vijećnicima prijedlog Operativnog plana SIH‐a za 2016. godinu kao prijedlog
za donošenje na Saboru. U raspravi su sudjelovali Pavić i R. Štefek. Primjedbe su dostavljene
predlagatelju.
Operativni plan SIH‐a za 2016. godinu kao prijedlog za donošenje na Sabor‐u SIH‐a usvojen je sa
8 glasova za, dok 3 vijećnika nisu glasala.
3. Prijedlog odluke uz Financijski plan (proračun) SIH‐a za 2016. godinu (Ivanković)
Pavić izlaže…s obzirom da na sjednici Sabora donosimo Financijski plan, a predloženi Financijski
plan za 2016. god. ima deficit koji treba pokriti u slučaju da se ne realizira prihodovna strana
predlažem da donesemo prijedlog Odluke koju bi trebao donijeti Sabor uz Financijski plan za 2016.
godinu. Odluka bi glasila:
"Ukoliko se u cijelosti ne realizira stavka 1.2.1. iz Financijskog plana za 2016. god., razlika do
nerealiziranog dijela pokrit će se iz oročenih sredstava, po posebnoj odluci Vijeća, a u svrhu redovitog
funkcioniranja Saveza izviđača Hrvatske. Također ukoliko se ne dobiju sredstva iz Nacionalne zaklade
Financijski plan za 2016. god. rebalansom će se prilagoditi nastaloj situaciji."

Prijedlog odluke uz financijski plan (proračun) SIH‐a za 2016. godinu je usvojen jednoglasno sa
11 glasova za.
4. Imenovanje dodatnih članova regionalnih povjerenstava za licenciranje (Bakota, Pavić)
Prema prijedlogu Davorine Bakota daje se na glasanje dopuna članova regionalnih povjerenstava
za licenciranje:
Zapad: Sanja Kvaternik, Walter Cressina Kochov
Centar: Aleksandar Tutić
Jug: Ivana Jarebica, Damir Mihalec
Tijekom glasanja odvijala se rasprava u kojoj su sudjelovali R. Štefek, Pavić i Krpan. Pavić je rekao
da će se odluka o dopuni članova povjerenstava za licenciranje za regiju Istok, te po potrebi za ostale
regije, donijeti na slijedećoj sjednici Vijeća SIH‐a.
Prijedlog odluke o imenovanju dodatnih članova regionalnih povjerenstava za licenciranje
usvojena je jednoglasno sa 11 glasova za.
5. Kriteriji za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH‐a (R. Štefek)
Ratko Štefek, u suradnji sa Ledom Ivančić Hren, predložio je na usvajanje Kriterije za dodjelu
priznanja i odlikovanja SIH‐a koji bi bili dodatak Pravilniku o priznanjima i odlikovanjima SIH‐a.
Povela se rasprava u kojoj su sudjelovali R. Štefek, Blašković, Sić i Krpan. Problematičan je bi dio
Kriterija koji se odnosi na „Poseban znak za 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 godišnji stalan i aktivan rad u
izviđačkoj organizaciji“.
Izmjena u početnom materijalu Kriterija u dijelu koji se odnosi na „Poseban znak za 10, 20, 30,
40, 50, 60 i 70 godišnji stalan i aktivan rad u izviđačkoj organizaciji“ bila bi slijedeća:
‐ u slučaju opravdanog i obrazloženog prekida u registraciji broj godina se povećava za broj
neregistriranih godina.
umjesto dosadašnjeg:
‐ u slučaju da član nije bio nije bio registriran jedne godine (dobro i opravdano obrazloženje zašto
nije) potrebno je sakupiti + 1 godinu (u slučaju 2 godine neregistriranja nije stalni rad ili stvarno
dobro obrazloženje + 2 godine).

Kriteriji za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH‐a usvojeni su sa 10 glasova za i 1 protiv.
6) Razno
Sjednica je završila 06.12.2015. godine u 21.00 sat iscrpljivanjem dnevnog reda.
Zapisnik vodio:
Marjan Pavić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sonja Sić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sara Kozjak

___________________

___________________

___________________

