Zapisnik sa Izborne skupštine IIC-a, održane 09.10.2013.
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Izbornoj skupštini su prisustvovali sljedeći članovi:
1. Suzana Damiani
2. Sandra Lucić Vujičić
3. Dijana Nazor
4. Marina Fernežir
5. Jasminka Podgorski
6. Ivana Sambolić
7. Mia Kaurlotto
8. Andrej Dokić
9. Ksenija Škarić
10. Jelena Ćurić
11. Sabina Obrst Krilić
12. Stela Grmoljez Ivanković
13. Marijana Galović
14. Slobodan Radić
15. Pavao Lerotić
16. Anđelko Pedišić
17. Orest Šuman
18. Miroslav Pavličić
19. Maja Sučević Miklin
20. Nelka Bakliža.
1. Izvještaj o aktivnostima u prethodne dvije godine
Predsjednica Ksenija Škarić je rekapitulirala aktivnosti udruge u zadnje dvije godine od
prethodne izborne skupštine. Tri članice prisustvovale su kongresu IIC u Beču The
Decorative: Conservation and Applied Arts u rujnu 2012. godine. Tijekom kongresa održan je
sastanak svih nacionalnih i regionalnih grupa na kojem se hrvatska grupa predstavila vrlo
dobro. To je istaknuo i sam predsjednik IIC-a Jerry Podany, što je ponovio u svom nedavnom
posjetu Zagrebu. Na kongresu su predstavljena i dva postera iz Hrvatske.
Web stranica Udruge postala je mjesto izmjene stručnih informacija, ali je zaživjela i praksa
objave kritičkih članaka. Zanimljivo je da stranica ima oko 500 posjeta mjesečno, a najviše
upravo nakon objave novih tekstova.
U svibnju 2013. godine Udruga je organizirala stručni posjet Grazu i samostanu Rein, gdje je
19 članova upoznato s načinom rada restauratora u radionicama i in situ u Austriji, a ostvareni
su i važni kontakti.
U rujnu 2013. godine Udruga je organizirala prvi znanstveni skup koji se pod nazivom
„Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove“održao u Splitu, uz
posjete katedralama u Splitu i Trogiru. Skup je održan zajedno s Institutom za povijest
umjetnosti – Centrom Cvito Fisković u Splitu, što je izuzetno važno jer se poboljšalo nužnu

suradnju restauratora i povjesničara umjetnosti i razmjenu rezultata istraživanja, što je
neophodno za razvitak obiju struka.
2. Izbor članova Vijeća, predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i zapisničara
Prije provođnja postupka izbora ustanovljeno je da skupštini prisustvujenatpolovičan broj
članova: 20 od 34 člana.
Za predsjednika udruge jednoglasno je izabrana Sandra Lucić Vujičić.
Za tajnika je jednoglasno izglasana Jelena Ćurić.
Dosadašnja blagajnica Stela Grmoljez Ivanković izabrana je ponovno na tu dužnost.
Za zapisničara je predložena i izglasana Marijana Galović.
Ksenija Škarić nastavlja uređivati Web stranicu udruge.
Za dopredsjednika su predložene Suzana Damiani i Antonina Srša, međutim su se obje
ispričale zbog trenutnih poslovnih i obiteljskih obaveza. Nakon toga je kolegica Ksenija
Škarić predložila Višnju Bralić za mjesto dopredsjednice, što je s oduševljenjem prihvaćeno i
jednoglasno izglasano.
Nakon kontaktiranja svih članova Vijeća, prihvaćen je prijedlog kolegice Ive Gobić Vitolović
o istupanju iz Vijeća udruge te ona ostaje djelovati kao redoviti član udruge. Na njezino je
mjesto izabrana kolegica Jelena Ćurić. Novi je sastav Vijeća udruge: Nelka Bakliža, Višnja
Bralić, Suzana Damiani, Andreja Dragojević, Katarina Kusijanović, Pavao Lerotić, Jurica
Matijević, Jelena Ćurić, Stela Grmoljez-Ivanković, Žana Matulić Bilač, Miroslav Pavličić,
Slobodan Radić, Antonina Srša, Ksenija Škarić, Orest Šuman, Marijana Galović i Sandra
Lucić Vujičić.
3. Izvješće o članstvu i uplaćenim članarinama
Na računu udruge ostalo je 9.588,00 kn. Članarinu za ovu godinu platila su 34 člana.
Zaključeno je da blagajnica e-mailom pošalje svim članovima popis registriranih uplata kako
bi članovi mogli provjeriti nalaze li se na njemu. Preostala sredstva koristit će se za daljnje
aktivnosti Udruge. Predloženo je i organiziranje jednodnevnog izleta na neki od bližih
lokaliteta sa zanimljivom spomeničkom baštinom (sjeverozapadna Hrvatska, jugoistočna
Slovenija).
4. Dogovor o budućim aktivnostima
Za 2014. godinu Ministarstvu kulture RH je predložen posjet Bavarskom zavodu za zaštitu
spomenika. Posjet je osmislila Žana Matulić Bilač.
Katarina Kusijanović predložila je organiziranje predavanja Hansa Portsteffena u
Dubrovniku. Također se obvezala za 2015. godinu tražiti sredstva za posjet radionicama u
Kölnu.
5. Razno
Marina Fernežir upoznala je članove s procedurom učlanjenja u ULUPUH i stjecanje prava na
državnu dotaciju za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Kako ocjenu valjanosti pojedine
prijave ocjenjuju stručne udruge, predložila je da se IIC-Hrvatska grupa prijavi kao stručna
udruga odgovarajućih kompetencija. Ovaj prijedlog razmatrat će na idućem sastanku udruge.

Zapisnik sastavili: Slobodan Radić i Marijana Galović

