
ZAPISNIK 29. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE 

 
 
29. sjednica Izvršnog odbora održana je 01.12.2016. prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u 
Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.30 sati  
 
Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora: 
Bojko Kukić, Boris Vujnović, Siniša Ivanković i Nenad Andrašek.  
Odsutna je Helen-Marie Kerovec koja se unaprijed ispričala. 
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su: 
Tamara Karlović, administrator Saveza i Marjan Pavić, predsjednik Vijeća SIH-a 
 
Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice IO                 

2. Prijedlog proračuna za sjednicu Vijeća 

3. Tekuće informacije - HIPU, Betlehemsko svjetlo, uređenje prostora, Sabor 

4. Operativni plan za 2017  - uniforme, aplikacija, foundraising, scoutshop, smotra 

5. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za. 

 

AD1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice IO                 

 

Kukić predlaže da se usvoje Zapisnik sa zadnje sjednice IO kako bi se objavio na web 

stranicama Saveza.  Zapisnik su  prihvaćeni jednoglasno s 4 glasa za.  

 

AD2. Prijedlog proračuna za sjednicu Vijeća 

 

Izlaže Kukić. Na sjednici Vijeća u Velemeriću kada se donosila odluka o prijedlogu proračuna 

za 2017. godinu Vijeće nije prihvatilo cjeloviti sadržaj prijedloga proračuna. Odnosno iz prijedloga 

proračuna za Sabor izostavljen je dio teksta kojim se ovlašćuje izvršni odbor da može raspolagati 

sredstvima iz oročenja ukoliko se ne realizira potpora Nacionalne zaklade i drugi donatora na čije smo 

natječaje aplicirali. Kukić smatra da takav krnji prijedlog proračuna koje je Vijeće donijelo ne dopušta 

redovno vođenje Savez te smatra da bi se za cjeloviti prijedlog prijedloga proračuna za 2017. godinu 

trebalo ponovo glasati na tehničkoj sjednici Vijeća.  Nakon provedene rasprave s predsjednikom 

Vijeća Marjanom Pavićem dogovoreno je da se na tehničku sjednicu Vijeća uvrsti točka u kojoj će se 

Vijećnici izjasniti slažu li se ili ne da se izjava ponovo uvrsti u prijedlog proračuna za 2017. godinu. 

 

AD 3. Tekuće informacije - HIPU, Betlehemsko svjetlo, uređenje prostora, Sabor 

 

Izlaže Kukić. Kao što i sami znate iz informacija koje ste ranije dobili pododbor HIPU nije 

osnovan zbog inzistiranja zastupnika Zekanovića koji je član Odbora za obitelj mladež i sport da se u 

prijedlog o osnivanju HIPU-a kao predlagatelj uvrsti i Zdrug katoličkih skauta. Nakon poduže rasprave 



u saborskom odboru odluka o osnivanju HIPU-a je odgođena za sljedeću sjednicu odbora dok se ne 

utvrde pravni i ostali temelji u vezi prijedloga zastupnika Zekanovića. 

Sukladno tome Savez je obavijestio WOSM o novonastaloj situaciji te je zatražio mišljenje  

kojim se razjašnjava novonastala situacija.  

Za donošenje Betlehemskog svjetla u Katedralu dogovorene su sve pojedinosti s Rektorom, 

obaviješten je i protokol Sabora radi dogovora oko samog protokola na aktivnosti. Sve pripreme teku 

u skladu s planom. 

Za uređenje prostora još uvijek nemamo riješene pravno - imovinske odnose oko kotlovnice. 

Pokušavamo napraviti pritisak da Grad to proba što prije riješiti, ali ne postoji nikakav mehanizam na 

osnovi kojeg bi mogli ubrzati rješavanje trenutne situacije. Dok se ne uredi sistem grijanja ne može se 

krenuti s farbanjem i postavljanjem laminata kao bi se dovršilo uređenje prostora. 

Za Sabor saveza je sve pripremljeno. Trebaju se poslati još zadnji materijali koje Vijeće 

izglasava na tehničkoj sjednici i onda će sve biti spremno za održavanje sjednice Sabora 

 

AD 4. Operativni plan za 2017   

 

Izvještava Vujnović. Na Velemeriću je dogovoren operativni plan rada za 2017. godinu. Izvršni 

odbor si je u zadatak kao ciljeve s kojima će se najviše baviti stavio uniforme, aplikacija, fundraising i 

projekti, scoutshop, nacionalni centar, smotra i standardizacija kvalitete rada udruga. Radi što boljeg 

rada trebalo bi članove IO zadužiti za pojedina područja kako bi svatko brinuo da se predviđeni 

planovi i ostvare. Nakon provedene rasprave donijeta je sljedeća odluka. Za uniforme i nadgledanje 

dovršetka aplikacije zadužen će biti Andrašek. Fundraising i projekti biti će u zaduženju Vujnovića i 

Ivankovića. Za nacionalni centar i provođenje Smotre zadužen je Kukić. Za osmišljavanje i provedbu 

scoutshopa zadužen je Ivanković. Standardizacija kvalitete rada udruga bi bila zajednička, dok se 

Kerovec zadužuje da provođenje svih ovih točaka koordinira s ostalim načelnicima Saveza. Odluka je 

prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za. 

 

AD 5. Razno 

 

Izvještava Kukić. Prije početka sjednice Glavna načelnica Kerovec je predložila da se napravi 

izmjena u Upravi Smotre. Predložila je da se nju razriješi dužnosti načelnice Smotre te da se ona 

uključi u osmišljavanje i provođenje programskog dijela Smotre,a da Kukić bude načelnik Smotre, a 

Andrašek načelnik za logistiku. Navedeni prijedlog nije prihvaćen.  

 

 

Sastanak je završio u 20.30 sati. 

 

Zapisnik vodila: 

Tamara Karlović 

 

 

Predsjednik IO 

Bojko Kukić 


