ZAPISNIK 9. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE
9. sjednica Izvršnog odbora održana je od 25. rujna 2013. godine u u Uredu Saveza izviđača Hrvatske,
u Zagrebu s početkom u 17.40 sati
U radu sjednice sudjelovali su sljedeći članovi Izvršnog odbora:
Andreja Junaković, Marijan Rešetić, Bojan Smode i Krunoslav Belinić
Edi Perić bio je na raspolaganju putem mobitela u periodu od 17:15 do 18:15
Sjednici prisustvuje 4 od 5 članova Izvršnog odbora, što čini potreban kvorum za pravovaljano
odlučivanje.
Predsjednik Izvršnog odbora Krunoslav Belinić predlaže sljedeći dnevni red:
1. Informacije vezane za poslovanje Saveza
a) Ovrha nad računom Saveza – stanje (Rešetić)
2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013
a) Nacionalne aktivnosti (Smode)
i. Izmjena termina 1. kola Izviđačke lige za starije 2013/2014 na zahtjev predsjednika
Vijeća
ii. Protekle aktivnosti – izvješća i informacije
 Šumska škola 2013 – informacija
 DIV/DION - informacija
 Susreti brđana – informacija
iii. Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke
 Jesenske igre poletaraca
 JOTA/JOTI
b) Međunarodne aktivnosti
i. Protekle aktivnosti – izvješća i informacije (Smode)
 Europska skautska konferencije
 Smotra Saveza izviđača Makedonije
ii. Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke
 Scout Academy - listopad 2013
 ICCG - studeni 2013
 Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils 2014
 Jamboree 2015
3. Pregled projekata Saveza
a) projekti poslani na natječaj (svibanj - rujan) – (Smode)
i. projekt „Gdje su moja prava?“ (edukacija članova o pravima djece)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u svibnju 2013
ii. projekt „Umrežavanjem do uspješne politike za mlade“ (Network Meeting 2014)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za mlade u svibnju 2013
iii. projekt „Izviđačka liga 2014“ (Programske aktivnosti)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u lipnju 2013

iv. projekt „Šumska škola 2013“ (Edukacija volontera)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u lipnju 2013
v. projekt „Dugoročne volonterske inicijative mladih“ (razvoj organizacije)
 prijavljen na IPA IV natječaj u srpnju 2013
vi. projekt „Izviđači protiv nasilja“
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u kolovozu 2013
vii. projekt „Nove inicijative za mlade“ (RIF 2014)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u kolovozu 2013
viii. projekt „Volontiranjem do novih znanja i vještina“ (regionalna i nacionalna
edukacija)
 prijavljen na natječaj MOZS, u rujnu 2013
b) aktivni projekti Saveza u toku izvršenja i završeni projekti (Smode)
i. projekt „Mladi protiv nasilja“ (edukacija voditelja)
 donator MZOS; završetak potpore 01.06.2013
ii. projekt „Šumska škola“
 donator MSPS; završetak potpore 01.06.2013
iii. projekt „Razvoj novog programa za mlade“
 donator Europska skautska regija; završetak potpore 01.12.2014
c) planirani projekti za buduće natječaje (Smode)
d) očekivani natječaji (Smode)
4. Prijedlog materijala za Vijeće (Belinić)
a) Prijedlog Plana programa i aktivnosti SIH-a za 2014. godinu
b) Prijedlog Godišnjeg izvješće o radu za 2012. godinu
c) Odluke za potvrđivanje na sjednici Vijeća
i. predstavnici SIH-a u Savjetu za razvoja civilnog društva
ii. predstavnici SIH-a u Savjetu za mlade
d) Prijedlog izmjena Pravilnika o licenciranju izviđačkih voditelja
5. Informacije vezane za okruženje rada Saveza
a) Prijedlog Sporazuma o suradnji SIH-a i DUZS-a (Belinić)
b) Javna rasprava o strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije – informacije (Smode)
c) Nacionalni program za mlade 2014.-2017. – informacije (Smode)
6. Ostalo
Dnevni red je prihvaćen s 4 glasa ZA.
1. Informacije vezane za poslovanje Saveza
a. Ovrha nad računom Saveza – Izvršni direktor izvijestio je izvršni odbor da je 16. rujna
upućena zamolba za prijem Gradu Šibeniku, te je u četvrtak 26. rujna dogovoren
sastanak s predstavnikom Grada Šibenika u Uredu Saveza. Na sastanku će kao
predstavnici Saveza sudjelovati Marijan Rešetić i Bojan Smode.
2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013
a. Nacionalne aktivnosti (Smode)
i. Izmjena termina 1. kola Izviđačke lige za starije 2013/2014 na zahtjev predsjednika
Vijeća- Predsjednik Vijeća Saveza zatražio je od Izvršnog odbora donošenje
privremene odluke iz domene rada Vijeća. Predlaže se izmjena datuma održavanja

1. Kola Izviđačke lige za starije 2013/2014 na termin od 26. do 27. listopada 2013.
godine. Izmjena je predložena na zamolbu izvršnog organizatora OI „3.maj“. Odluka
je usvojena s 4 glasa ZA.
ii. Protekle aktivnosti – izvješća i informacije
Glavni načelnik iznio je informacije o proteklim aktivnostima:
 Šumska škola 2013 – aktivnost održana u predviđenom terminu, ali je broj
sudionika bio manji od očekivanog. Očekuje se izvješće izvršnog organizatora.
 DIV/DION 2013 – aktivnost održana u skladu s izmjenom termina aktivnosti.
Sudjelovalo 10 mlađih i 4 starije ekipe, očekuje se izvješće izvršnog organizatora.
 Susreti brđana – aktivnost održana u predviđenom terminu. Sudjelovalo oko 130
sudionika, očekuje se izvješće izvršnog organizatora.
iii. Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke
Glavni načelnik iznio je informacije o predstojećim nacionalnim aktivnostima:
 Jesenske igre poletaraca – za sada su prijavljena dva regionalna organizatora u
Pakracu 28. rujna za regiju Istok i u Splitu 18. listopada za regiju Jug.
 JOTA/JOTI - koordinator aktivnosti je oformio tim i započeo s pripremama.
b. Međunarodne aktivnosti
i. Protekle aktivnosti – izvješća i informacije
 Europska skautska konferencije – Na konferenciji su kao predstavnici SIH-a
sudjelovali Željko Roglić, Jelena Drndić i Boris Moćan. Uz podnesena izvješće o
radu i izbor ESC-a, većina predloženih rezolucija usmjerena je u smanjivanje
sudioničkih troškova međunarodnih aktivnosti, poticanje suradnje i podrške
projektima NSO, preseljenje WSB-a i suradnje s WAGGGS-om.
 Smotra Saveza izviđača Makedonije – očekuje se izvješće vodstva kontingenta
ii. Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke
 Scout Academy - listopad 2013 – prijavljeno je 4 sudionika iz Hrvatske, a ovisno o
razvoju situacije s ovrhom odluku o sudjelovanju donijeti će Izvršni odbor na
slijedećoj sjednici.
 ICCG - studeni 2013 – SIH je zaprimio poziv za sudjelovanjem na ICCG konferenciji.
Odlučeno je da se, ukoliko se za to stvore mogućnosti upute najviše dva
predstavnika Saveza. Odluku o predstavnicima donijeti će Glavni načelnik uz
konzultacije s Predsjednikom Saveza i načelnicom za međunarodnu suradnju.
 Network Meeting of Scout Representatives in National Youth Councils 2014 –
Glavni načelnik koordinira pripreme za aktivnost, trenutno se potvrđuju opcije
smještaja sudionika, mogućnosti posjeta gostiju i predstavnika ministarstava i
gradskih vlasti. Ponesena je prijava za financiranje aktivnosti u YIA programu, pri
čemu postoje potencijalni problemi u razlici procesa prijave u RH i EU.
 Jamboree 2015 – pripreme se za sada sastoje od održavanja info punktova na
nacionalnim aktivnostima, te omogućavanja informiranja i povezivanja
zainteresiranih pojedinaca preko FB grupe i stranice. Trenutno se prevodi na
hrvatski jezik drugi broj biltena WSJ2015.
3. Pregled projekata Saveza
a. projekti poslani na natječaj (svibanj - rujan) – (Smode)
i. projekt „Gdje su moja prava?“ (edukacija članova Saveza o pravima djece)

 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u svibnju 2013, projekt nije prošao
na natječaju donatora.
ii. projekt „Umrežavanjem do uspješne politike za mlade“ (Network Meeting 2014)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za mlade u svibnju 2013, projekt nije prošao
na natječaju donatora.
iii. projekt „Izviđačka liga 2014“ (Programske aktivnosti)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u lipnju 2013, čekaju se rezultati
natječaja
iv. projekt „Šumska škola 2013“ (Edukacija volontera)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u lipnju 2013, čekaju se rezultati
natječaja
v. projekt „Dugoročne volonterske inicijative mladih“ (razvoj organizacije)
 prijavljen na IPA IV natječaj u srpnju 2013, čekaju se rezultati natječaja
vi. projekt „Izviđači protiv nasilja“
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u kolovozu 2013, čekaju se
rezultati natječaja
vii. projekt „Nove inicijative za mlade“ (RIF 2014)
 prijavljen na natječaj MSPM, Uprava za obitelj u kolovozu 2013, čekaju se
rezultati natječaja
viii. projekt „Volontiranjem do novih znanja i vještina“ (regionalna i nacionalna
edukacija)
 prijavljen na natječaj MOZS, u rujnu 2013, čekaju se rezultati natječaja
b. aktivni projekti Saveza u toku izvršenja i završeni projekti (Smode)
i. projekt „Mladi protiv nasilja“ (edukacija voditelja)
 donator MZOS; završetak potpore 01.06.2013, donator prihvatio izvješće projekta
ii. projekt „Šumska škola“
 donator MSPS; završetak potpore 01.06.2013, donator prihvatio izvješće projekta
iii. projekt „Razvoj novog programa za mlade“
 donator Europska skautska regija; završetak potpore 01.12.2014
c. planirani projekti za buduće natječaje (Smode)
- priprema se dokumentacija dva projekta za YIA natječaje do 01. listopada 2013.
d. očekivani natječaji (Smode)
- provjeravaju se kriteriji za prijavu projekata na strukturni fond EU - Europski fond za
regionalni razvoj
4. Prijedlog materijala za Vijeće (Belinić)
a. Prijedlog Plana programa i aktivnosti SIH-a za 2014. godinu
Predložen je plan rada Saveza za 2014. godinu u novom obliku. Prijedlog Plana
programa i aktivnosti Saveza opisuje osnovne programe, njihove ciljeve i predviđene
aktivnosti koje će Savez poduzimati u idućoj godini. Prijedlog sadrži samo osnovne
podatke o planiranim aktivnostima, a točan datum i mjesto aktivnosti određuje se
Kalendarom aktivnosti koji će nakon prihvaćenog Plana donijeti Izvršni odbor. Tim bi se
u budućem radu pojednostavio postupak eventualne promjene termina nacionalnih
aktivnosti. Prijedlog je prihvaćen s 4 glasa ZA.
b. Prijedlog Godišnjeg izvješće o radu za 2012. godinu

Nije bilo primjedbi na prijedlog materijala Godišnjeg izvješća Saveza za 2012 godinu.
Prihvaćeno je, s 4 glasa ZA, da se prijedlog uputi Vijeću na usvajanje.
c. Odluke za potvrđivanje na sjednici Vijeća
Temeljem svojih nadležnosti Vijeće SIH-a potvrđuje predstavnike Saveza u drugim
organizacijama i tijelima koje je imenovao Izvršni odbor, te se Vijeću upućuje na
potvrđivanje:
i. predstavnici SIH-a u Savjetu za razvoja civilnog društva – Gorana Kukić i Tea Jelković
ii. predstavnici SIH-a u Savjetu za mlade – Bojan Smode i Boris Krajinović
d. Prijedlog izmjene Pravilnika o licenciranju izviđačkih voditelja
Predlaže se izmjena Pravilnika o licenciranju izviđačkih voditelja u članku 4.2 u kojem se
određuje trajanje skraćenog postupka za podnošenje zahtjeva za voditeljske licence.
Predlaže se produživanje roka do 31. prosinca 2014. godine.
5. Informacije vezane za okruženje rada Saveza
a. Prijedlog Sporazuma o suradnji SIH-a i DUZS-a (Belinić)
Tijelom ljetnih mjeseci dopredsjednica Saveza Gorana Kukić kontaktirala je predstavnike
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te nam je temeljem razgovora upućen prijedlog
Sporazuma o suradnji Saveza i Uprave. Predložene su određene ispravke i korekcije
termina u prijedlogu te je istu vraćen u DUZS na usuglašavanje teksta sporazuma.
b. Javna rasprava o strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije – informacije (Smode)
Otvorena je javna rasprava o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije do 15.
studenog 2013. godine. Glavni načelnik zamolio je sve članove Izvršnog odbora da
pročitaju strategiju i pošalju na njegovu mail adresu mišljenje i eventualne prijedloge za
uključivanje Saveza u javnu raspravu.
c. Nacionalni program za mlade 2014.-2017. – informacije (Smode)
Očekuje se skoro objavljivanje prvih informacija o prijedlogu Nacionalnog programa za
mlade za period od 2014. do 2017., a kako je to dokument važna za rad Saveza i često
osnova za donatorske natječaje Glavni načelnik je zamolio za prijedloge problema i
mjera koje će Saveza predložiti u procesu stvaranje Nacionalnog programa za mlade.
6. Ostalo
Pristigle su zamolbe Odreda izviđača „Plavi pingvin“ i „Jelen“ iz Zagreba za korištenje
prostora Ureda Saveza za potrebe dijela programskih aktivnosti. Obje udruge djeluju u
centru Zagreba i nemaju prostor za rad, te su zamolile pomoć u vidu odobrenje za
korištenjem prostora Ureda za održavanje dijela svojih aktivnosti. Odlučeno je da će se s
udrugama sklopiti Ugovor o plodouživanju na rok od 20 godina, prema kojem će udruge
moći koristiti prostor Ureda za programske aktivnosti, te da isti mogu koristiti dok ne
osiguraju drugi prikladniji prostor za rad. Odluka je donesena s 4 glasa ZA.
Sjednica je završila u 19:00 sati.

Zapisnik sastavio:
Krunoslav Belinić

