ZAPISNIK 7. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

7. sjednica Izvršnog odbora održana je 12.11.2015. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u
Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.15 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 i Željko Roglić, predsjednik Saveza
Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pristupanje OI „Samobor“ SIH-u
Skladišni prostor za arhivu SIH-a
Usklađivanje kalendara aktivnosti do 31.12.2015.
Priprema Sabora SIH-a
Betlehemsko svjetlo
Operativno planiranje
Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa za.
AD1. Pristupanje OI „Samobor“ SIH-u
Izlaže Kukić. OI „Samobor“ je predao zahtjev za učlanjenje u Savez. Nakon što je pregledana
dokumentacija utvrđenoj je da u odredskom Statutu nemaju napisano da poštuju i prihvaćaju Svrhu,
Načela i Metode Izviđačkog pokreta i SIH-a navedenih u Statutu SIH-a. Nalaže su Uredu Saveza da
pošalje dopis u kojem će se OI “Samobor” upozoriti na uočene nedostatke, te ih uputiti na koji način
ih mogu ispraviti. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.
AD2. Skladišni prostor za arhivu SIH-a
Izlaže Kukić. Prostor u kojem je do sad bilo smješteno skladište i arhiva u Velikoj Gorici
moramo isprazniti zbog prenamjene. Provjerili smo nekoliko opcija, a dobili smo i ponudu da stvari
smjestimo u Varaždin. Obzirom na situaciju da se javljamo na Natječaj za dobivanje gradskog
prostora, a postoji vjerojatnost da ćemo prostor dobiti, smatramo da je najbolje da se stvari smjeste
u Zagrebu. Od svih opcija najpovoljnija ponuda je za smještaj stvari u skladištu na Zagrebačkom
Velesajmu. Mjesečni najam bi bio oko 400 kn. Ukoliko dobijemo prostor stvari bi se preselile tamo, a
ukoliko se to ne dogodi razmotrile bi se i druge opcije smještaja stvari. Kukić predlaže slijedeću
Odluku: Arhiva Saveza će se smjestiti u unajmljeno skladište na Zagrebačkom Velesajmu do objave

rezultata gradskog Natječaja za dodjelu prostora, a nakon toga će su sukladno situaciji vidjeti gdje i
kako će se stvari iz skladišta smjestiti. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za.
Sukladno tome Nalaže se Kukiću da kao zakonski zastupnik potpiše Ugovor o najmu
skladišnog prostora te pribavi potrebnu dokumentaciju za potpisivanje Ugovora. Dogovoreno je da će
se selidba stvari izvršiti u srijedu 18.11 te se zadužuje Načelnika za volontere Tutića da pronađe
volontere koji će pomoći u selidbi stvari.
AD 3. Usklađivanje kalendara aktivnosti do 31.12.2015.
Izlaže Kukić. Dobili smo nekoliko upita vezano za održavanje Svečane akademije i
Betlehemskog svjetla u istom vikendu zbog odlaska članova u Beč po svjetlo i nemogućnosti da zbog
toga sudjeluju na Akademiji. Nakon kraće rasprave IO je zaključio da je bolje da se sve aktivnosti u
vikend Betlehemskog svjetla održe sukladno planiranom jer se tako smanjuju troškovi dolaska u
Zagreb udrugama koje će sudjelovati na tim događanjima. Sukladno tome zamolit će se Zagrebačke
udruge da ponude smještaj udrugama koje dolaze van Zagreba kako bi mogle sudjelovati na Saboru,
Akademiji i predaju Betlehemskog svjetla u katedrali. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.
Trenutno se traži adekvatan prostor za održavanje Akademije i Sabora. Uskoro bi se trebala znati
točna lokacija održavanja Akademije i Sabor.
Primili smo poziv od WOSM-a da sudjelujemo na REfugee REsponse Seminar CPH 2015 u
Kopenhagenu. Cilj Seminara je da se osmisli načini uključivanja izviđača u izbjegličku krizu. Sukladno
zaključku s prethodne sjednice kontaktirani su Iščić i Tutić da se vidi mogu li otići na taj Seminar.
Obzirom da su obojica spriječeni Kukić predlaže da se na Seminar pošalje Marka Kovačevića iz O.I.
„Javor“ jer je do sada aktivno sudjelovao u pomoći oko izbjeglica. Marko je potvrdio da može ići. I.O.
je donio odluku da se na REfugee REsponse Seminar CPH 2015 u Kopenhagenu pošalje Marka
Kovačevića iz O.I. „Javor“. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za.
AD 4.

Priprema Sabora SIH-a

Izlaže Kukić. Kako je navedeno ranije za sada još tražimo adekvatan prostor za održavanje
Svečane akademije i Sabora Saveza. U kontaktu smo s Centrom za kulturu Trešnjevka i Prečko te
čekamo njihov odgovor da li možemo koristiti njihove prostore za održavanje Akademije i Sabora.
Kukić predlaže slijedeći zaključak:
Za pripremu Sabora zadužena je Tajnica Saveza Darija Kralj.
Za pripremu Akademije zajedno su zaduženi Ured SIH-a i Boris Vujnović. Do svečane
Akademije treba pripremiti Priznanja i odlikovanja sukladno prispjelim zahtjevima i odlukama Odbora
za priznanja i odlikovanja i Predsjednika Saveza.
Nakon održanog operativnog planiranja dostavit će se potrebni materijali za održavanje
Sjednice Sabora. U to spada financijski izvještaj za 2014., plan rada i financijski plan za 2016., koji će
se razraditi na operativnom planiranju, a konačan prijedlog usvojiti na sjednici Vijeća koja se održava
22.11. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.
AD 5.

Betlehemsko svjetlo

Izlaže Kukić. Sukladno prethodnim razgovorima poslat će se dopis Uredu Predsjednice RH sa
prijedlogom da se u Betlehemsko svjetlo donese na Pantovčak.

Predlažem da se partnerskim organizacijama pošalje dopis s upitom za donošenje Svjetla u
njihove prostorije. Donošenje Svjetla u Katedralu održat će se sukladno prethodnim dogovorima
utanačenim na sastanku održanom 22.10. u prostorijama O.I. „Jarun“. Zaključak je prihvaćen
jednoglasno s 4 glasa za.
AD 6. Operativno planiranje
Izvještava Vujnović. Sukladno prethodnom zaduženju osmišljen je Plan aktivnosti za
operativni vikend. Subota ujutro bila bi posvećena održavanju jedne veće grupne radionice dok bi u
popodnevnom terminu bile održane radionice po manjim grupama u kojima bi bili ljudi sličnih
afiniteta za angažiranje u Savezu. U dogovoru s Predsjednikom Vijeća Pavićem definirat će se koji će
se Vijećnici uključiti u rad koje grupe sukladno afinitetima koje su iskazali na susretu u Fužinama.
Nakon usuglašavanja Plan aktivnosti će se idući tjedan dostaviti sudionicima Operativnog planiranja.
Informacija je primljena na znanje.
AD 7. Razno
Obzirom da će se 13.11. objaviti natječaj za Tajnika SIH-a trebala bi se donijeti odluka koji će
ljudi biti u komisiji za procjenu kandidata. Vujnović je ranije pitao da nam u procjeni kandidata
pomogne gđa. Ana Kolumbić Borić koja se time profesionalno bavi. Gđa. Kolumbić Borić je pristala
biti u komisiji za procjenu kandidata. Kukić predlaže da u komisiji osim gđe. Kolumbić Borić budu
Bojan Smode i Mirela Varović. Kontaktirat će se Varović i Smode da se provjeri hoće li sudjelovati u
komisiji. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za. Da li zamolbe udovoljavaju zahtjevima
natječaja provjerit će djelatnice Ureda zajedno sa predsjednikom IO.
Izvještava Kerovec. Vođa kontigenta za Roverway Tutić je predložila da se za upravu
kontingenta izaberu Ivo Gračanin i Ivor Kranjec. Ivo Gračanin je član O.I. „Hrvatsko Zagorje“ iz
Krapine, a Ivor Kranjec O.I. „NB Đebo“ iz Zagreba. Ivo ima mnogo iskustva u međunarodnim
putovanjima, može pomoći oko tehničke organizacije i pronalaženja jeftinih karata dok Ivor posjeduje
dobre organizacijske sposobnosti i izvrstan je turistički vodič. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4
glasa za .
Kerovec izvještava ukratko o sastanku u Portu. Razgovarala je tamo s predsjednikom FOSE
Larsom Kolindom. Pitala ga je bi li našim članovima održao predavanje koje je držao sudionicima
sastanka. G. Kolind je izrazio želju da to učini te je predložio da se nakon toga održi i jedno
predavanje hrvatskim menadžerima u kojem bi osim klasičnog managerskog predavanja posebno
istaknuo izviđače kao organizaciju koja odgaja buduće lidere u društvu. Obzirom da je g. Kolind vrlo
poznat i cijenjen predavač ne bi trebalo biti problema oko okupljanja managera koji bi sudjelovali na
tom predavanju. Obzirom da je slično predavanje imao i u Sloveniji Kerovec je kontaktirala osobu
koja je to tamo organizirala kako bi se upoznala sa svim što bi trebalo osigurati za takav posjet i
predavanje. Sukladno navedenom zadužuje se Kerovec da sazna sve potrebne informacije kako bi se
mogla napraviti procjena troškova i potrebna tehnička potpora te dogovoriti konkretan datum
održavanja ovog događaja. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.
Roglić daje kratki izvještaj sa sastanka Spiriteco skupine u Briselu. Spiriteco je neformalna
radna grupa koja okuplja nekonfesionalne Saveze, a bavi se promicanjem duhovnih vrijednosti koje
su i mnogo šire od konfesionalnog shvaćanja duhovnosti. Ono o čemu se tamo pričalo i na čemu se
radilo se u velikoj mjeri poklapa s programom IPI-ja u stupu Mudrosti. Radi se o vrlo dobroj ideji i

smatra da bi trebali nastaviti suradnju s njima. Čak je predložio da se slijedeći sastanak održi u Splitu.
Realni trošak ovakve aktivnosti na godišnjoj razini bi bio oko 5.000,00 kn. Kukić predlaže da IO donese
zaključak da se podržava nastavak suradnje Saveza u Spiriteco grupi. Zaključak je prihvaćen
jednoglasno s 4 glasa za.

Sastanak je završio u 20.00 sati.
Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić

