Zapisnik 2. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.)
2. sjednica Vijeća održana je u nedjelju, 26. kolovoza 2018. godine u prostorijama Saveza
izviđača Hrvatske, Koturaška 3A, 10 000 Zagreb, s početkom u 10.30 sati.
Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Ivana Jarebica, George Juraj Perišin
Blanford, Lovorka Ivanković, Stanko Horvat, Dragan Mladenović, Katica Konstantinović,
Filip Kovačević, Aleksandar Tutić, Roberta Selihar.
Jadranka Ivaniš i Mladen Perčić unaprijed su se ispričali.
Ostali prisutni: Boris Vujnović, član IO Saveza.
Sjednica je počela u 11.15 sati.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
Boris Krajinović otvorio je sjednicu i pozdravio članove Vijeća. Utvrđeno je kako sjednici
prisustvuje ukupno 10 od 15 članova Vijeća i kako Vijeće ima potreban kvorum za donošenje
odluka. Krajinović za zapisničara predlaže Borisa Vujnovića. Prema sazivu sjednice,
Krajinović predlaže sljedeći dnevni red:
Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
Ad. 2) Verifikacija zapisnika 1. sjednice Vijeća SIH-a
Ad. 3) Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika
SIH-a.
Ad. 4) Plan aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske za 2019. godinu
Ad. 5) Izbor novog člana Vijeća SIH-a
Ad. 6) Popunjavanje stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a
Ad. 7) Otvaranje javne rasprave o prijedlogu politika SIH-a, prema odluci Sabora
Ad. 8) Razno
Predloženi dnevni red izglasan je jednoglasno. Boris Vujnović izabran je za zapisničara
jednoglasno.

Ad. 2) Verifikacija zapisnika 1. sjednice Vijeća SIH-a
Krajinović otvara raspravu. Nastavno na pristiglu napomenu Ivanković, zadnja rečenica pod
Ad. 5) mijenja se u „Vijeće donosi odluku o imenovanju s 12 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANA (Lovorka Ivanković).
Mladenović se javlja za riječ. Ističe krivu zabilježbu vezano za njegovo sudjelovanje u radu
Financijskog odbora. Pod točkom dnevnog reda Ad. 3) paragraf se mijenja u „4. Financijski
odbor: Boris Krajinović, predsjednik (jednoglasno).“. Krajinović daje zapisnik 1. sjednice
Vijeća na verifikaciju uz predložene izmjene (2).
Zapisnik je verificiran jednoglasno.

Ad. 3) Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH
Krajinović izlaže. Sadašnjoj glavnoj načelnici, Helen-Marie Kerovec, mandat ističe 17. rujna
2018. godine. Kako ne bismo ušli u prostor bez glavnog načelnika, Krajinović predlaže
Vijeću otvaranje Javnog poziva za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog
načelnika SIH-a. Napominje kako uz sam poziv je potrebno objaviti i obveze i dužnosti
glavnog načelnika. Iščić napominje kako su dužnosti sažeto i kvalitetno opisane u Pravilniku
o zadacima, odgovornostima i ovlastima osoba na položaju u Savezu izviđača Hrvatske,
donesenom 9. lipnja 2018. na 12. sjednici Vijeća u prošlom mandatu. Napominje kako drugi
dokumenti nisu potrebni za prilaganje uz Javni poziv budući da navedeni sadržava sve detalje.
Krajinović se slaže.
Osim toga, Vujnović predlaže kako u samom pozivu treba od kandidata zatražiti dostavu
osobnog životopisa u Europass formatu, izviđačkog životopisa te motivacijsko pismo
kandidata. Krajinović i Iščić se slažu.
Aleksandar Tutić se pridružuje sjednici u 11.21. Kvorum sada iznosi 11 glasova.
Nema daljnje rasprave. Krajinović na glasanje stavlja prijedlog o Javnom pozivu za
iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a, koji uz poziv sadržava i
Pravilnik o zadacima, odgovornostima i ovlastima osoba na položaju u Savezu izviđača
Hrvatske. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 4) Plan aktivnosti SIH-a za 2019. godinu
Krajinović izlaže. Helen-Marie Kerovec sastavila je prijedlog Plana aktivnosti SIH-a za 2019.
godinu, nastavno na dosadašnje Planove aktivnosti te uz izmjene u skladu s najavama
događanja u 2019. godini. Krajinović otvara raspravu. Iščić pita zašto su navedeni
„Regionalni susreti voditelja“ i dalje u planu ako se do sada nisu održavali. Konstantinović
napominje kako je to predložena aktivnost za regije, ne i obvezna. Krajinović potvrđuje.
Kostantinović se javlja za raspravu i napominje kako su ovogodišnje igre poletaraca (rujan-

listopad 2018. u pripremi, međutim svake godine postoji problem s izvršnim organizatorima
aktivnosti, posebice u regiji Zapad. Budući da trenutno Savez nema načelnika za program,
Konstantinović nastavlja s aktivnostima pripreme, kako bi serija aktivnosti „Jesenske igre
poletaraca“ bila održana po planu.
Krajinović daje Plan aktivnosti SIH-a za 2019. godinu na glasanje. Odluka je donesena
jednoglasno.

Ad. 5) Izbor novog člana Vijeća SIH-a
Krajinović izlaže. Igor Spetič, član Vijeća iz regije Jug, dao je ostavku na mjesto člana Vijeća
SIH-a. Kao razlog ostavke navodi novi poslovni angažman koji mu ne dopušta da adekvatno
sudjeluje u radu Vijeća. Vijeće SIH-a sada broji 14 članova. Krajinović navodi kako sa
izborne liste po kojoj su održani izbori na zadnjoj sjednici Sabora SIH-a niti jedan drugi
kandidat ne zadovoljava uvjete te Vijeće nije u mogućnosti kooptirati sljedećeg na listi. Alen
Konjević (TUS „TUR“) kandidirao se za člana Vijeća iz regije Centar, međutim, u Vijeću već
postoji 5 članova iz te regije, što je Statutom propisani maksimum. Nadalje, Renato Sremec
(OI „Kamengrad“) i Dario Hren (OI „3. maj“) na izborima su ostvarili 9 glasova, što je manje
od 1/4 Statutom propisanog minimuma za izbor u Vijeće. Također, napominje kako na
sljedećoj sjednici Sabora nije moguće otvoriti izbor za jednog člana Vijeća, budući da je
Statutom definirano kako se Vijeće može jedino birati kao tijelo i to nastavno na usvojenu
izbornu listu.
Vujnović napominje kako su jedine moguće opcije da Vijeće nastavi s radom s 14 zastupnika
ili da predsjednica Saveza na sljedećoj sjednici Sabora raspiše nove (ponovljene) izbore za
članove Vijeća SIH-a. Iščić ističe kako je prva opcija u ovom trenutku bolja. Ostali zastupnici
se slažu. Krajinović predlaže da se izbor novog člana Vijeća odgodi do daljnjega.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 6) Popunjavanje stalnih radnih tijela Vijeća
Izlaže Krajinović. Na 1. sjednici Vijeća SIH-a konstituirana su stalna radna tijela SIH-a.
Nastavno na sjednicu, Krajinović je u suradnji s Uredom SIH-a uputio e-mail svim udrugama
za uključivanje u rad stalnih radnih tijela te neizabranim kandidatima na izborima za Vijeće
SIH-a osobno. Stiglo je svega par prijava (Kokolari) te komentara članova SIH-a o
uključivanju i općenitom radu SIH-a (Perić). Neki predsjednici Odbora prijave su primili
izravno privatnim putem. Nastavno na raspravu, Vijeće zaključuje kako je sljedeće voditelje
potrebno uključiti u rad stalnih radnih tijela:
1) Financijski odbor – Jadranka Kokolari (IK „Javor“, Osijek)
2) Odbor za normativne akte – Boris Vujnović (OI „Bordo jedinica“, Zagreb)

3) Odbor za naobrazbu
- Gorana Kukić (OI „Jarun“, Zagreb)
- Ratko Štefek (SK „Marjan“, Split)
- Sanja Bundalo (US „Sveti Juraj“, Bjelovar)
- Jasna Milašinović (OIP „Jadran“, Split)
- Igor Spetič (OIP „Posejdon“, Split) je zatražio izlazak iz Odbora, nastavno na
ostavku u Vijeću, no napominje kako će rado sudjelovati u
pojedinačnim zadacima i poslovima koje Odbor za naobrazbu izvršava;
4) Programski odbor
- Zdravko Crnković (OI „Jarun“, Zagreb)
- Željko Roglić (SK „Marjan“, Split)
- Zoran Fistonić (SK „Split“, Split)
- Boris Vujnović (OI „Bordo jedinica“, Zagreb)
Krajinović daje odluku o uključivanju navedenih voditelja u rad stalnih radnih tijela SIH-a na
glasanje. Odluka je donesena jednoglasno. Nastavno na uključivanje većeg broja voditelja u
rad stalnih radnih tijela, Vujnović predlaže otvaranje lista elektronske pošte za sljedeća stalna
radna tijela:
1) Programski odbor
2) Odbor za naobrazbu
3) Odbor za (normativne) akte
4) Povjerenstvo za dodjelu odlikovanja i priznanja SIH-a
Prisutni predsjednici tijela se slažu.

Ad. 7) Otvaranje javne rasprave o prijedlogu politika SIH-a
Izlaže Krajinović. Nastavno na odluku donesenu na 22. sjednici Sabora SIH-a, Vijeće mora
raspisati javnu raspravu na temu prijedloga politika SIH-a. Također, raspis treba sadržavati i
politiku SIH-a koja je usvojena na Saboru (a odnosi se na GDPR) zbog dorade. Krajinović
otvara raspravu.
Vujnović predlaže raspisivanje javne rasprave u periodu od 26. kolovoza do 26. listopada, u
trajanju dva mjeseca. Iščić se slaže i predlaže da se u objavi navede Odbor za normativne akte
kao kontakt za zaprimanje i uključivanje prijedloga voditelja u tekst politika. Također, navodi

kako Odbor ima približno mjesec dana za obradu zaprimljenih prijedloga što se čini sasvim
dovoljno za adekvatan rad. Krajinović stavlja odluku o otvaranju javne rasprave o prijedlogu
politika SIH-a na glasanje.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 8) Razno
Izlaže Krajinović. Nastavno na razgovor s Pozaić Frketić i B. Kukić, ističe kako je bitno da
Programski odbor i Odbor za naobrazbu u ovom mandatu pojačaju svoju aktivnost i naprave
iskorake u pripremi programa i aktivnosti. Također, u pripremi ove sjednice, zamolio je
Konstantinović i Horvat da pripreme izvještaje o stanju u naobrazbi i programu.
Konstantinović izlaže i navodi kako Programski odbor ne radi ili vrlo malo radi otkad je ona
kao načelnica uključena u rad SIH-a. U proteklom mandatu članice i članovi Odbora većinom
su bili fokusirani na izradu pratećih materijala za IPI, međutim, izrada samog programa nije
se odvijala unutar Odbora. Za Program SIH-a nikakvi materijali niti priručnici nisu izrađivani
niti osvježeni u proteklih 10 godina. Za nastavak rada predlaže pojačanu aktivnost na razradi
programa IPI te uključivanje čim većeg broja ljudi u rad Odbora. Konstantinović navodi kako
jedina udruga koja javno primjenjuje i zagovara IPI je Odred izviđača „Suvara“ iz Otoka.
Iščić izlaže iskustva u radu po programu IPI te se slaže kako je potrebno uložiti dodatan napor
kako bi program bio iskoristiv u radu sa starijim dobnim kategorijama (mlađi izviđači naviše).
Vujnović predlaže da se Odbor fokusira na razradu novih stupnjeva znanja koje mogu koristiti
korisnici oba programa. Konstantinović se slaže.
Horvat izlaže. U proteklom mandatu najveća promjena koja se dogodila je bila razdvajanje
Šumske škole na teoretski i praktični dio, od čega se teoretski dio 4 godine odvijao na
regionalnim tečajevima u organizaciji udruga ili zajednica udruga. Međutim, niti jedne godine
nisu održani regionalni tečajevi u svim regijama, a upitan je dolazak tečajaca na Šumsku
školu budući da mladi voditelji mogu ostvariti licence bez obveznog sudjelovanja u
cjelovitom sustavu naobrazbe mladih voditelja (i praktičan i teoretski dio). Glavni razlog bio
je smanjenje financijskih troškova za same tečajce, što se na kraju pokazalo netočnim. Osim
toga, Odbor je bio fokusiran na razradu modula i materijala za predavanja, počevši s tečajem
za mlade voditelje (koji je prema navodima dosadašnjih članova Odbora u potpunosti
razrađen i pripremljen), zatim tečajem za odrasle voditelje, čija razrada je u tijeku. Horvat
navodi kako Odbor treba nastaviti s razradom materijala za tečaj za odrasle voditelje. Vijeće
je zaprimilo usmene izvještaje.
Za riječ se javlja Vujnović. Navodi kako 2018. godine ističe važeći Strateški plan SIH-a od
2015. – 2018. te kako je potrebno krenuti s razradom i pripremom sljedećeg. Predlaže
predsjednicima stalnih radnih tijela da zajedno sa članovima odbora naprave cjelokupnu
analizu rada u svom području te da ju izlože na sljedećoj sjednici Vijeća, koja bi prema planu
trebala biti održana u sklopu Operativnog planiranja za 2019. godinu. Krajinović je zaprimio
informaciju. Odluke po ovom prijedlogu nema.

Za riječ se javlja Iščić. Napominje kako svi materijali i dokumenti usvojeni na sjednicama
tijela SIH-a moraju drugi dan biti objavljeni službeno na stranici SIH-a ili poslani na e-mail
udrugama. Velik broj voditelja nije informiran o dokumentima koji su na snazi i koji uređuju
rad udruga. Vijećnici se slažu.
Krajinović najavljuje 3. sjednicu Vijeća SIH-a, koja se prema prijedlogu treba održati od 23.
do 25. studenoga u izviđačkom domu Kreševo (Splitski skautski zbor). Prema prijedlogu
dolazak sudionika (Vijeće, IO, Središnjica, dopredsjednica, predsjednica) očekuje se u petak,
23. studenoga. Za 24. studenoga (subota) u planu je rad po odborima i izrada sljedećeg
operativnog plana, a za 25. studenoga (nedjelja) u planu je održavanje 3. sjednice Vijeća u
Zvjezdanom selu na Mosoru te sudjelovanje vodstva SIH-a u akciji pošumljavanja (prema
planu zadnji radni vikend). Vijećnici se slažu.
Sjednica je završila u 13.22 sati.

Zapisnik vodio:
Boris Vujnović, član IO SIH-a
M.P.
Predsjednik Vijeća SIH-a:
Boris Krajinović

