
 

Zapisnik 9. sjednice Izvršnog odbora SIH-a 

 

9. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 21. listopada 2019. godine u 

prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3A, s početkom u 17.30 sati. 

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Izvršnog odbora SIH-a: 

Bojko Kukić, dopredsjednik SIH-a i predsjednik IO, Mirela Varović, članica, Siniša Ivanković, član, 

Nenad Andrašek, član. 

Utvrđeno je kako postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora SIH-a: 

Boris Vujnović, asistent voditeljice projekata, Dan Špicer, poslovni direktor SIH-a 

Predsjednik IO, Bojko Kukić, predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2020. godinu 

2. Izviđačka liga SIH-a 2018./19. 

3. Status ugovora o radu djelatnika SIH-a 

4. Suradnja Saveza izviđača Hrvatske i Saveza izviđača Zagreba 

5. Informacija o radu načelnice za međunarodnu suradnju SIH-a 

6. Informacija o kampanji Boranka 2019. 

7. WOSM Scout Academy 2019. 

8. Scout shop d.o.o. 

9. Informacija s posljednje sjednice Organizacijskog odbora 16. ESK 

10. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa ZA. Izvršni odbor donio je sljedeće odluke: 

1. Izlaže Kukić. GEOP 2019 održava se od 15. do 17. studenog 2019. godine i može okupiti do 30 

ljudi (sukladno smještajnim kapacitetima na lokaciji). Osim odgovornih osoba, članova Vijeća 

SIH-a, Izvršnog odbora SIH-a i djelatnika predlaže se pozivanje predstavnika gradskih i 

regionalnih zajednica izviđačkih udruga evidentiranih u SIH-a, do popunjavanja kapaciteta 

objekta. Nakon kratke rasprave o temama koje je potrebno obraditi i usuglasiti utvrđeno je kako 

će Smjernice za planiranje izradit IO, a Ured će izraditi preliminaran pregled izvršenja 

Operativnog plana SIH-a za 2019., do 31. studenog 2019, nakon čega će oba dokumenta biti 

dostavljena svim sudionicima GEOP 2019. Nalaže se djelatnicima SIH-a da do kraja listopada 

utvrde listu sudionike i naprave raspored putovanja. 

Navedeni plan i redoslijed radnji usvojen je jednoglasno s 4 glasa ZA. 

 



2. Izviđačka liga SIH-a 2018./19. 

Izlaže Kukić. Sukladno održavanju Državnog izviđačkog višeboja početkom listopada u Kutini te 

objavi rezultata za Izviđačku ligu SIH-a 2018./19., došlo je do greške unosa naziva jedne od 

natjecateljskih ekipa prijavljenih u Ligi. Ekipa „Kalina“ iz OI „Borongaj“ je sudjelovala na 1. 

kolu Izviđačke lige SIH-a održanom u Kutini u listopadu 2018. nakon čega su ostvareni bodovi 

upisani ekipi pod nazivom „KalinKa“. Slijedom navedenog, došlo je do dijeljenja bodova 

navedene ekipe na dvije ekipe, od čega jedna ne postoji. Nakon očitovanja Aleksandra Tutića, 

povjerenika za navedeno natjecanje, te Snježane Cejpek, predsjednice OI „Betlehem“ iz Kutine, 

organizatora natjecanja, predlaže se IO-u donošenje odluke o zbrajanju navedenih bodova i 

ispravljanju greške, što dovodi do pomaka na bodovnoj listi. Nalaže se djelatnicima da izvrše 

navedene promjene. 

Nakon kraće rasprave, Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa ZA. 

3. Informacija o radu načelnice za međunarodnu suradnju 

Izlaže T. Tutić. U proteklom periodu, od 16. Europske skautske konferencije, održan je niz 

aktivnosti iz resora međunarodne suradnje, od kojih je potrebno istaknuti: 

a. Sastanak FOSE koji je održan ove godine u Rumunjskoj, a na kojem su sudjelovali Boris 

Moćan i Tanja Tutić ispred SIH-a; 

b. Forum mlađih brđana, održan u listopadu 2019. godine u Jagodini u Srbiji, a na kojem je 

sudjelovao kontigent od 15 prijavljenih sudionika; 

c. SEE Meeting, održan u listopadu 2019. godine u Beogradu u Srbiji, a na kojem je 

sudjelovala Ana Boronjek ispred SIH-a; 

d. u tijeku je SpiritEco sastanak u Lyonu u Francuskoj na kojem sudjeluju Željko Roglić i 

Maja Frapporti Roglić. 

Nadalje, prijave za sudjelovanje na EuroJam u Poljskoj 2020. su pri kraju i potrebno je poslati još 

jednu obavijest voditeljima udruga za uključivanje, što će biti obavljeno do kraja tjedna. Započela 

je provedba projekta Safe from Harm kojeg smo u suradnji s WOSM-om i ostalim europskim 

NSO-ima prijavili u KA2 akciji ERASMUS+ programa, a uključuje daljnju razradu politike 

„Zaštita djece i mladih“. 

4. Status djelatnika u Savezu izviđača Hrvatske 

Izlaže Kukić. Djelatniku Tomislavu Ceronji istekao je Ugovor o radu 15. listopada 2019. čime 

završava njegov angažman na organizaciji 16. Europske skautske konferencije, održane od 24. do 

28. kolovoza 2019. godine u Splitu. Budući da je posljednji, evaluacijski, sastanaka 

Organizacijskog odbora 16. Europske skautske konferencije održan u subotu, 20. listopada, 

očekuje se dostava Završnog izvještaja o provedbi 16. Europske skautske konferencije. 

Navedenu informaciju članovi IO primili su na znanje. 

Djelatniku Borisu Vujnoviću 31. listopada 2019. godine ističe Ugovor o radu i potrebno je 

produžiti Ugovor. Kukić predlaže produženje Ugovora o radu do 31. siječnja uz povećanje plaće. 



Nakon kraće rasprave članovi IO jednoglasno su s 4 glasa ZA donijeli odluku. 

5. Suradnja Saveza izviđača Hrvatske i Saveza izviđača Zagreba 

Izlaže Kukić. Budući da je početkom listopada 2019. godine u prostor SIH-a uvedeno grijanje, 

potrebno je formalizirati odnos i suradnju dvije organizacije, prvenstveno u korištenju prostora. 

Savez izviđača Zagreba prema prijedlogu treba snositi troškove uređenja prostora razmjerno 

površini prostora koju sada može koristiti. Predlažu se sljedeći koraci: M. Varović treba pripremiti 

Sporazum o suradnji u korištenju prostora, djelatnici SIH-a trebaju pripremiti izvještaj o utrošku 

sredstava za uređenje prostora, kako bi Savez izviđača Zagreba mogao podmiriti troškove 

uređenja, predstavnici Saveza izviđača Zagreba trebaju zatražiti dozvolu Gradskog ureda za 

imovinsko-pravne odnose za useljenje u isti prostor. Nakon što svi navedeni koraci budu odrađeni, 

SIH će pristupiti potpisivanju Sporazuma o suradnji u korištenju prostora sa Savezom izviđača 

Zagreba. 

Nakon kraće rasprave, IO je jednoglasno s 4 glasa ZA donio navedenu odluku i redoslijed 

postupanja. 

6. 16. Europska skautska konferencija 

Izlaže Kukić. U subotu, 20. listopada, održan je posljednji, evaluacijski, sastanak Organizacijskog 

odbora 16. Europske skautske konferencije na kojoj je direktor Konferencije predstavio Završni 

izvještaj o provedbi 16. ESK članovima Organizacijskog odbora. Izvještaj je sastavljen od 

pojedinačnih izvještaja voditelja Odjela Konferencije. Osim toga, prezentiran je i preliminarni 

financijski izvještaj i parametri koje još treba posložiti do usvajanja samog izvještaja na IO i 

Vijeću SIH-a. Očekuje se dospijeće preostalih i posljednjih financijskih obveza prema 

dobavljačima, nakon što ispostave račune, nakon čega će bit izrađen finalni financijski izvještaj. 

Članovi IO navedene informacije primili su na znanje. 

7. Informacija o provedbi kampanje Boranka 

Izlaže Špicer. Kampanja Boranka počela je i teče prema planu, a do sada su održane dvije vikend 

aktivnosti sadnje, ona u Solinu (Kučine) i ona u Splitu (Žrnovnica). Očekuju nas još dva vikenda 

sadnje, u Splitu (Sitno Gornje) i okolici Zadra (Kožino). Edukacije djece u osnovnim školama 

započele su prema planu, a sukladno ostvarivanju potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja na 

Natječaju za sufinanciranje projekata i programa izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, broj 

uključenih učenika bit će puno veći. Redovna komunikacija sa sponzorima i donatorima teče 

prema planu, a na 2. vikendu sadnje pridružio nam se i NJ. E. Andrew Dalgleish, veleposlanik 

Velike Britanije u Hrvatskoj. Na sljedeća dva vikenda sadnje pridružit će nam se i veleposlanici 

Kanade i SAD-a. 

Kroz 10 dana službeno počinje s radom Indiegogo crowdfunding kampanja kojoj je cilj prikupiti 

dodatna sredstva za nastavak pošumljavanja, pa tako u slučaju iznalaženja dodatnih sredstava 

planiramo organizirati dodatnu ili dvije vikend aktivnosti sadnje na području Splita i Solina. 

Nakon što službeno započne donatorska kampanja, moli se IO te sve uključene pojedince da 

kampanju prošire svim poznanicima i suradnicima, kako bi doseg kampanje bio čim veći. 



Članovi IO navedene informacije primili su na znanje. 

8. Scout shop d.o.o. 

Izlaže Kukić. Tvrtka u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske započela je s radom na 16. Europskoj 

skautskoj konferenciji i ostvarila dobit. Za prodaju na Konferenciji korištena je fiskalna blagajna i 

POS aparat, koji će bit stavljen u mirovanje do veljače 2020., radi smanjene prodaje, budući da 

nema velikih aktivnosti do tada. Do veljače 2020. bit će izvršeno proširenje asortimana s novim 

artiklima. Do kraja listopada 2019. očekuje se izrada web-shopa kako bi zainteresirani kupci bili 

upoznati s proizvodima i imali mogućnost vršiti narudžbe preko interneta, te organizirana dostava 

do samih kupaca. Također, bitno je navesti kako je počela prodaja izviđačkih košulja sukladno 

zaprimljenim narudžbama izviđačkih udruga. Također Kukić predlaže da se za prodaju u Scout 

shop d.o.o. zaduži djelatnicu Tamaru Karlović, uz pomoć djelatnika Vujnović i Konjević. 

Članovi IO navedene informacije primili su na znanje. 

9. Razno 

11. Smotra Saveza izviđača Hrvatske 

Izlaže Kukić, budući da se priprema početak organizacije 11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske, 

potrebno je prikupiti čim više ideja za koncept programa i provedbe aktivnosti te pronaći 

kvalitetne lokacije za provedbu. U proteklih mjesec dana SIH je zaprimio više prijedloga lokacija 

za održavanje Smotre od izviđačkih voditelja, te ih je sve potrebno kvalitetno razmotriti i odabrati 

najbolju opciju. 

Predlaže puštanje poziva za dostavu idejnih koncepata i prijedloga lokacija za terene Smotre, na 

mailing listu udruga članica SIH-a te kanale na društvenim mrežama. Nalaže Vujnoviću da 

pripremi anketa pitanja po uzoru na prošle Smotre i da dostavi IO do kraja tjedna. 

 

Nakon kraće rasprave, IO je donio zaključak i redoslijed postupanja jednoglasno s 4 glasa ZA. 

 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 

 

Zapisnik vodio: 

Boris Vujnović 

 

 

predsjednik Izvršnog odbora: 

Bojko Kukić 


