ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

12. sjednica Izvršnog odbora održana je u četvrtak, 27. veljače 2013. godine u Zagrebu, u Uredu SIH-a,
Preradovićeva 7, s početkom u 18.00 sati.
Na 4. sjednici Vijeća Saveza izviđača Hrvatske održanoj 22. veljače 2014. godine u Zagrebu, članovi
Izvršnog odbora Krunoslav Belinić, Edi Perić i Marijan Rešetić razrješeni su dužnosti, a na njihova mjesta
imenovani su Gorana Kukić (izabrana za predsjednicu Izvršnog odbora), Nenad Andrašek i Siniša
Ivanković.
Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:
Gorana Kukić, Bojan Smode, Nenad Andrašek
Članovi Izvršnog odbora koji su ispričali izostanak:
Siniša Ivanković, Andreja Junaković
Predsjednica Izvršnog odbora, Gorana Kukić, u pripremi sjednice članovima je dostavila slijedeći prijedlog
dnevnog reda:
1) Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara
2) Odluka o otkazivanju ugovora o radu zaposleniku SIH-a Marijanu Rešetiću
3) Prijedlog sistematizacije poslova i zadataka i Pravilnika o radu zaposlenih djelatnika SIH-a
4) Radni posjet Europske skautske uprave – informacija, prijedlozi
5) Susret odraslih voditelja – informacija
6) Sabor SIH-a
7) Predstojeći natječaji za dodjelu sredstava – usuglašavanje oko projekata, dogovor oko prijave
8) Međunarodne aktivnosti

9) Ostalo i razno
Ad/1 Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara
Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 3 od 5 članova Izvršnog odbora, što čini kvorum za donošenje
odluka. Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen. Za zapisničara je jednoglasno izabran Bojan
Smode.
Ad/2 Odluka o otkazivanju Ugovora o radu zaposleniku SIH-a Marijanu Rešetiću
Na 4. sjednici Vijeća Saveza izviđača Hrvatske održanoj 22. veljače 2014. godine u Zagrebu donesena je
odluka o ukidanju radnog mjesta Izvršni direktor. Za provedbu odluke i otkaz ugovora o radu zadužen je
Izvršni odbor.

Gorana Kukić izvjestila je o sastanku sa Marijanom Rešetićem, koji se slaže s odlukama. Radni odnos
završit će 31. ožujka 2014. godine. S danom 28.2.2014. počinje teći otkazni rok. Marijan Rešetić se
izjasnio ja će tijekom otkaznog roka koristiti godišnji odmor.

Ad/3 Prijedlog sistematizacije poslova i zadataka i Pravilnika o radu zaposlenih djelatnika SIH-a
Gorana Kukić predstavila je nacrte sistematizacije poslova i Pravilnika o radu zaposlenih djelatnika i
dužnosnika SIH-a. Istaknula je kako su dokumenti u radnoj fazi i kako će se dostaviti članovima IO
elektronskim putem. U nacrtu sistematizacije, zadaci izvršnog direktora se raspodjeljuju između tajnika i
administrativnog referenta. Bojan Smode predložio je da se raspravi o nekim metodama za evaluaciju
zaposlenika, na godšinjoj, polugodišnjoj ili kvartalnoj bazi. Zaključeno je kako će se raspraviti o
materijalima, nakon čega će biti upućeni nadležnom tijelu na usvajanje.
Ad/4 Radni posjet Europske skautske uprave – informacija, prijedlozi
Od 6. do 9. ožujka u Zagrebu će se održati sastanak Europske skautske uprave. Bojan Smode izvjestio je
kako su predstavnici SIH-a odradili su sve logističke zadatke za održavanje sastanka. Osim sastanka, u
programu boravka su primanja kod Ive Josipovića, Predsjednika RH, Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga
sabora i Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba. U tijeku su konzultacije s Europskom skautskom
upravom oko tema za razgovore.
Predloženo je da se prilikom posjeta gradonačelniku Bandiću u delegaciju SIH-a pozovu Višnja i Damir
Sremić.
Ad/5 Susret odraslih voditelja – informacija
Gorana Kukić predstavila je teme koje se pripremaju za Savjetovanje odraslih voditelja, koje će se održati
u Crikvenici, 15.-16. ožujka 2014. godine. Među najbitnijim temama su izmjene Zakona o udrugama,
Zakona o volontiranju te najavljeni Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija. Za tradicionalno
“Aktualno prijepodne” treba pripremiti informacije o presudi i ovrsi, kako bi se osigurala što bolja
informiranost uoči sjednice Sabora.
Ad/6 17. sjednica Sabora Saveza izviđača Hrvatske
Zbog praktičnih razloga, sjednica Sabora održava se u terminu Savjetovanja odraslih voditelja, u nedjelju,
16. ožujka, u hotelu „Kaštel“ u Crikvenici. Dnevni red je još u izradi, ali prema dosadašnjim prijedlozima,
najvažnija točka će biti podmirivanje duga nastalog sudskom presudom. Kako bi osigurali što bolje
tehničke uvjete za održavanje sjednice, Nenad Andrašek zadužuje se da organizira audio-video snimanje
sjednice, a Bojan Smode zadužuje se da izradi i objavi poziv za 2 volontera na Saboru.

Ad/7 Predstojeći natječaji za dodjelu sredstava
Bojan Smode izvjestio je kako je jedini program koji Savez trenutno provodi program „Youth Programme
Developement“ financiran od Europske skautske regije. Od početka blokade računa izgubili smo velik
iznos sredstava koja su bila već ugovorena, ali se nisu mogla isplatiti. Trenutno je raspisan jedan natječaj
na koji bi Savez mogao aplicirati: Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja

nad i među djecom i mladima, koji je raspisao MSPM u partnerstvu s lokalnim zakladama. Rok za dostavu
projekata je 31. ožujka. Gorana Kukić istakla je kako je iznimno bitno da kompletan projekt bude
dostavljen Izvršnom odboru na suglasnost prije slanja na natječaj.

Ad/8 Međunarodne aktivnosti
Bojan Smode izvjestio je o pripremama uprave hrvatskog kontingenta za Jamboree u Japanu. Za
sudjelovanje se do sada prijavilo 28 članova. Također je izvjestio kako će uskoro izaći specijalno izdanje
Biltena SIH-a posvećeno međunarodnim aktivnostima u 2014. godini, s naglaskom na smotre u susjednoj
Srbiji i Crnoj Gori.
Dogovoreno je da se Udrugama uputi poziv za sudjelovanje i onda temeljem prijava odluči da li će se
formirati kontigenti ili ne.
Ad/9 Ostalo i razno
U srijedu, 26. veljače, zaprimili smo ponudu za suradnju sa Savezom izviđača Srbije. Radi se o zajedničkoj
prijavi na natječaj za projekte u području zdravstva, u kojoj bi SIS bio nositelj, a nacionalne organizacije iz
Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske partneri. Zaključak rasprave je da smo
zainteresirani za sudjelovanje, ali da nemamo dovoljno informacija za pristupanje projektu kao ovoreno
je da se u tom smislu i odgovori SI Srbije.
Zaključeno je kako je potrebno izraditi Poslovnik o radu Izvršnog odbora. Bojan Smode će dostaviti
članovima IO poslovnik Uprave i Vijeća, po kojima će se izraditi i Poslovnik IO.
U ured Saveza došao je upit A.D. Acovia Design d.o.o, firme koja se bavi proizvodnjom šatora.
Dogovoreno je da će Bojan Smode zakazati sastanak sa zastupnicima, te predložiti prezentaciju šatora na
predstojećem Zborovanja.
Članovi IO obaviješteni su o sutrašnjoj proslavi Međunarodnog dana Civilne zaštite koja će se održati u
Šibeniku, na kojoj će SI Rijeka biti dodijeljeno Priznanje. Na svečanosti će biti prisutan i Predsjednik
Saveza.
Dogovoreno je da GN kontaktira Koprivničko-križevački savez, i da se informira oko priprema za
Zborovanje. Naglašeno je još jednom da programski dio Zborovanja leži na SIH-u, a organizacijski na
Koprivničko-križevačkom savezu.

Dogovoreno je da se svim udrugama koji su izvršni organizatori nacionalnih aktivnosti dostavi pismena
Odluka o organizaciji u najkraćem vremenskom roku.
Članovi IO obaviješteni su da je do današnjeg dana samo 16 udruga ispunilo anketu o Smotri.

Obzirom na ne riješeno pitanje održavanja i organizaciju Smotre, Nenad Andrašek predlaže da se o toj
temi povede razgovor na predstojećem SOV-u.
Zadužuje se GN da do slijedeće sjednice IO pripremi izviješće o radu u protekloj godini, te izviješća po
načelništvma: program, naobrazba, vanjski odnosi i financije.

Krunoslav Belinić ponudio se da sponzorira prvu godinu pretplate na časopis „Udruga“. Ponuda je
jednoglasno prihvaćena.

U Zagrebu, 27. veljače 2014.

Zapisničar:
Bojan Smode

Predsjednica Izvršnog odbora:
Gorana Kukić

