
 

ZAPISNIK 17. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE 

 
 
17. sjednica Izvršnog odbora održana je 02.05.2016. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u 

Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 16.30 sati  

 
Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora: 
Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec i Nenad Andrašek.  
Na sjednici odsutni slijedeći članovi:  
Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao.  
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu  donositi pravovaljane odluke. 
Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su: 
Tamara Karlović, administrator Saveza  
 
Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red: 

 

1.       Usvajanje zapisnika 16. sjednice IO  
2.       Izvještaj o radu predstavnika Saveza u Savjetima i Odborima Vlade 
3.       Registracija udruga za 2016  
4.       Održani sastanci i ostvareni kontakti u prethodnom razdoblju 
5.       Osnivanje HIPU-a  
6.       Aktivnosti oko smotre –anketa, ugovor, izviđanje terena smotre 
7.       MOP prenamjena sredstava  
8.       Zapošljavanje – natječaj za tajnika, sistematizacija, mjere i poticaji, volonteri  
9.       Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa za. 

 

AD1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice IO 

 

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama 

Saveza.  Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.  

 

AD2. Izvještaj o radu predstavnika Saveza u Savjetima i Odborima Vlade 

 

Izlaže Vujnović. 21.04. je održan sastanak Savjeta za mlade Vlade RH.  Najvažnija informacija 

odnosi se na poboljšanje uputa za prijavitelje za ovogodišnji natječaj namijenjen udrugama mladih i 

za mlade za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog 

proračuna za 2016. Godinu. Pričalo se o potrebi javnog savjetovanja o natječaju za sredstva 

Europskog socijalnog fonda u području rada s mladima (IP 9.1 u Operativnom programu Učinkoviti 

ljudski potencijali). Javno savjetovanje održat će se u rujnu, nakon čega će natječaj biti raspisan.  

Vujnović također izvještava da se održao i sastanak Savjeta za razvoj civilnog društva. Na 

sastanku je zbog odluke Vlade da smanji sredstva za financiranje civilnog društva veći dio članova koji 

u Savjetu predstavljaju civilni sektor dalo ostavke. Uskoro tom tijelu i onako ističe mandat pa bi 

trebali razmisliti o tome hoćemo li se ponovo kandidirati za to tijelo.  



 Andrašek izvještava da se Odbor za razvoj volonterstva ove godine nije sastajao. Informacije 

su primljene na znanje.  

 

AD 3. Registracija udruga za 2016 

 

Izvještava Karlović. Do sad je obrasce za registraciju ispunilo 52 udruge. Članarinu su uplatile 

33 udruge. Od članarina je za sada prikupljeno 124.126,00 kn. Udruge koje nisu popunile obrasce su 

upozorene da bi to trebale učiniti jer uskoro ističe dvomjesečni rok sukladno Pravilniku o registraciji 

unutar kojeg udruge moraju regulirati svoj status. Informacija je primljena na znanje. 

 

AD 4. Održani sastanci i ostvareni kontakti u prethodnom razdoblju 

 

Izvještava Karlović. Razgovarali  smo sa Androm Krstulovićem Oparom, savjetnikom za 

društvene djelatnosti predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Pričali smo o ulozi Saveza izviđača 

Hrvatske kao volonterske organizacije, te percepciji i imidžu koji izviđači imaju u društvu. 

Predstavljena je  kandidatura Saveza izviđača Hrvatske za domaćina Europske Skautske Konferencije 

2019, uz zamolbu da nas Predsjednica podrži u nastojanju da u Hrvatskoj budemo domaćini ovako 

velikog izviđačkog događanja.  Predstavljena je i Smotra SIH-a kao velika izviđačka aktivnost koja će 

se održati slijedeće godine. Ukoliko joj budu dopuštale obveze, Predsjednica će povodom Dana 

izviđača primiti delegaciju Saveza izviđača Hrvatske.  

Izvještava Kukić. Prošli tjedan smo se sastali s direktorom turističke zajednice grada Delnica 

Petrom Hrgom. Delnice su zainteresirane za suradnju sa Savezom glede osiguravanja logorskih terena 

za udruge, zainteresirani su da Savez tamo provodi neke svoje aktivnosti. Ponudili su na da dođemo u 

Delnice pogledati terene i što nam sve mogu ponuditi. Dogovoreno je da se idući tjedan otiđe u 

Delnice, gdje bi se susreli i s Gradonačelnikom te popričali o mogućnostima suradnje. O sastanku će 

se obavijestiti i SIR kako bi ukoliko su zainteresirani i oni došli na ovaj sastanak. Informacija je 

primljena na znanje. 

 

AD 5. Osnivanje HIPU-a  

 

Izvještava Kukić. 29. 04. smo dobili obavijest iz Sabora da će se osnovati pododbor HIPU. 

Osnivanje pododbora HIPU održat će se na 4. sjednici Odbora za obitelj mlade i sport koja će se 

održati 04.05.2016. Ispred Saveza na toj sjednici će biti prisutni Bojko Kukić i Tamara Karlović. . 

Informacija je primljena na znanje. 

 

 

AD 6. Aktivnosti oko smotre –anketa, ugovor, izviđanje terena smotre 

 

Izvještava Kukić. U planu je bilo da se idući tjedan idu razgledati tereni za smotru i upoznati se 

sa ljudima iz Općine s kojima ćemo surađivati na organizaciji. Međutim načelnik općine g. Mateljan 

idući tjedan zbog službenog puta nije u mogućnosti  sastati se sa predstavnicima Saveza pa se taj 

sastanak prebacuje za onaj tjedan poslije, odnosno sukladno prethodnom dogovoru. Kukić će još 

podsjetiti Varović da IO dostavi prijedlog ugovora s općinom Kamanje za organizaciju Smotre gdje bi 

se trebali urediti međusobni odnosi i obveze Saveza i Općine. Zadužuje se Kukić da do početka 

slijedećeg tjedna pripremi anketu vezano za Smotru koja će biti poslana Udrugama na ispunjavanje.  



Također ga se zadužuje da dovrši razgovore s predloženim kandidatima za Upravu Smotre kako bi se 

mogla donijeti službena odluka. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za. 

 

AD 7. MOP prenamjena sredstava 

 

Izvještava Kukić. Za financijska sredstva koja su nam odobrena  za MoP projekt sa 

izbjeglicama je zatražena prenamjena sredstava zbog ukidanja „Balkanske rute“. Čeka se odobrenje 

WOSM-a za prenamjenu kako bi se krenulo u provedbu projekta. Informacija je primljena na znanje. 

 

 

 

AD 8. Zapošljavanje – natječaj za tajnika, sistematizacija, mjere i poticaji, volonteri 

 

 Izlaže Kukić. Evidentno je da zbog jednog zaposlenog u Savezu čitava organizacija i rad Saveza 

u bitnim stvarima koje bi trebao obavljati tajnik poprilično stagnira.  Također da bi mogli aplicirati na 

Nacionalnu zakladu za višu institucionalnu potporu moramo imati barem dvije zaposlene osobe. Kako 

bi što kvalitetnije pripremili natječaj i što bolje razradili popis poslova koje će obavljati budući tajnik 

dogovorena je tematska sjednica IO vezana za ovu temu 17.05. Sa Borisom Krajinovićem je 

dogovoreno da razradi poslovni plan za zapošljavanje preko mjera HZZ-a za koordinatora volontera.  

 

AD 9. Razno 

 

 Izlaže Kukić. Za vođu kontingenta za Jamboree su stigle dvije prijave. Jedna je pristigla od 

Lade Štefek, a druga od Denisa Vukušića.  Pošto u prijavi koju je poslao Denis Vukušić piše da bi vođa 

kontingenta trebala biti Lada Štefek, nakon dodatnih konzultacija će se donijeti konačna odluka.  

 

Stigla je zamolba IO „Stupnik“ da im budemo partneri u projektu izviđačkog centra kao 

garancija da će se tamo održavati izviđačke aktivnosti. Nakon rasprave IO se u načelu slaže s tim da 

budemo partneri u projektu. Da bi se donijela konačna odluka zatražit će se od IO Stupnik da dostavi 

precizni Sporazum o suradnji sa jasno definiranim obvezama i zaduženjima koje se traže od Saveza. 

Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za. 

 

Ivanković je prije početka sjednice poslao prijedlog da se donese odluka o javljanju na 

natječaj HEP-a.  Donosi se odluka za javljanje na natječaj za donacije Hrvatske elektroprivrede d.d. za 

2016. "Svjetlo na zajedničkom putu". Odluka je donesena jednoglasno s četiri glasa za.  

 

Kerovec nakon izvršenih konzultacija s potencijalnim članovima Tima za natjecanja predlaže 

slijedeći sastav Tima. Nenad Andrašek, predsjednik Tima za natjecanja. Članovi Tima: Marin Tudor, 

Sandro Vizler, Nikola Drašković, Marko Kovačević i Zdenko Horjan. Odluka je donesena jednoglasno s 

4 glasa za. 

 

Kerovec izvještava da je Godišnji izvještaj napokon dovršen. Nakon još jedne provjere biti će 

dostavljen Načelniku za informiranje za objavu. Predlaže se da se partnerskim organizacijama i 

donatorima svakako pošalje primjerak izvještaja. 

 



Što se tiče Javne rasprave o kurikularnoj reformi stav je IO da bi se načelnice za naobrazbi i 

program te predsjednice odbora za naobrazbi i program trebali očitovati po tom pitanju. Izviđački bi 

se program mogao uklopiti u dio međupredmetne nastave. 

 

 

 

Sastanak je završio u 21.00 sati. 

 

Zapisnik vodila: 

Tamara Karlović 

 

 

Predsjednik IO 

Bojko Kukić 


