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ZAPISNIK 

 

23. redovne sjednice Sabora Saveza izviđača Hrvatske, održane 15. prosinca 2018. 

godine u velikoj dvorani Novinarskog doma Hrvatskog novinarskog društva, Perkovčeva 

ulica 2, 10 000 Zagreb, s početkom u 13:30 sati. 

 

Prisutni zastupnici redovno registriranih udruga (s pravom odlučivanja): 

 

1. Jadranka Ivaniš, Odred izviđača „MP“ – Zagreb (članica Vijeća SIH-a) 

2. Ana Crnadak, Odred izviđača „MP“ - Zagreb 

3. Zdravko Crnković, Odred izviđača „Jarun“ - Zagreb 

4. Zlatko Kubalek, Odred izviđača „Jarun“ - Zagreb 

5. Lidija Racki, Odred izviđača „Borongaj“ - Zagreb 

6. Igor Herceg, Odred izviđača „Borongaj“ - Zagreb 

7. Ana Ilić, Odred izviđača „Plamen“ – Zagreb 

8. Marija Esmeralda Eršek, Odred izviđača „Plavi pingvin“ – Zagreb 

9. Tajana Vujnović, XV. SDI „Tornado“ – Zagreb 

10. Krešo Culjak, XV. SDI „Tornado“ - Zagreb 

11. Davor Iščić, Odred izviđača „Suvara“ – Otok (dopredsjednik Vijeća SIH-a) 

12. Katica Konstantinović, Odred izviđača „Vinkovci“ – Vinkovci (članica Vijeća SIH-a) 

13. Ivana Jarebica, Odred izviđača pomoraca „Spinut“ – Split (članica Vijeća SIH-a) 

14. Dragan Mladenović, Odred izviđača „Vladimir Nazor“ – Karlovac (član Vijeća SIHa) 

15. Marjan Pavić, Odred izviđača „Sirius“ – Varaždin 

16. Roko Rameša, Odred izviđača „Sirius“ – Varaždin 

17. Vedran Štajdohar, Odred izviđača pomoraca „Posejdon“ – Split 

18. Alen Konjević, Turopoljska udruga skauta „Tur“ – Velika Gorica (djelatnik SIH-a) 

19. Jelena Tojaga, Turopoljska udruga skauta „Tur“ – Velika Gorica 

20. Mirela Varović, Odred izviđača „Lepoglava“ – Lepoglava 

21. Siniša Ivanković, Odred izviđača „Kamengrad“ – Koprivnica (rizničar, član Izvršnog 

odbora SIH-a) 

22. Sanja Bundalo, Udruga skauta „Sv. Juraj“ – Bjelovar 
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23. Ivan Mušanović, Odred izviđača „Primorje“ – Rijeka 

24. Sandro Vizler, Odred izviđača „3. maj“ – Rijeka 

25. Zlatko Nikšić, Udruga izviđača „Slavonski hrast“ – Osijek 

26. Andrea Domazet, Skautski klub „Marjan“ – Split 

27. Toma Pavičić, Skautski klub „Marjan“ – Split 

28. George Juraj Perišin Blanford, Odred izviđača pomoraca „Jadran“ – Split (član Vijeća 

SIH-a) 

29. Dario Bogović, 28. SDI „Dubrava“ – Zagreb 

30. Lovro Marjanović, 28. SDI „Dubrava“ – Zagreb 

31. Damir Sremić, Udruga skauta „Savski gaj“ – Zagreb 

32. Boris Krajinović, Odred izviđača „Javor“ – Zagreb (predsjednik Vijeća SIH-a) 

33. Tanja Tutić, Odred izviđača „N. B. Đebo“ – Zagreb (načelnica za međunarodnu 

suradnju SIH-a) 

34. Filip Vukoja, Odred izviđača „Sljeme“ – Zagreb 

 

Prisutni zastupnici redovno registriranih i pridruženih udruga (bez prava odlučivanja): 

 

1. Tamara Karlović, Odred izviđača „Siniša Pavković“ – Križ (djelatnica SIH-a) 

2. Roman Avdagić, Odred izviđača „Okić“ – Sv. Martin pod Okićem 

 

Ostali prisutni: 

 

1. Lidija Pozaić Frketić, predsjednica Saveza izviđača Hrvatske 

2. Jelena Drndić, dopredsjednica Saveza izviđača Hrvatske 

3. Lovorka Ivanković, članica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske 

4. Boris Vujnović, član Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske, djelatnik SIH-a 

5. Nenad Andrašek, član Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske, 

6. Milan Macut, načelnik za informiranje Saveza izviđača Hrvatske 

7. Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske 

8. Zoran Kolak, predstavnik Odred izviđača „Tri rijeke – Sisak“ - u procesu registracije 

9. Katalin Hergović, predstavnica Odreda izviđača Mađara „Zrinyi Mikloš“ – Zagreb - u 

procesu registracije 
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1. Otvaranje sjednice 

Sabor je započeo intoniranjem himni Republike Hrvatske - „Lijepa naša domovino“ i 

Saveza izviđača Hrvatske - „Ja znam svoj cilj“. Predsjednica Saveza izviđača Hrvatske, Lidija 

Pozaić Frketić, zatražila je od prisutnih minutu šutnje kako bismo odali počast svim 

preminulim članovima u 2018. godini. 

Pozaić Frketić je pozdravila prisutne predstavnike udruga i goste i svojim se izlaganjem 

nadovezala na prethodnu Svečanu akademiju SIH-a, dodjelu odlikovanja i priznanja te 

prezentaciju odrađenog posla u 2018. godini. Svim predstavnicima udruga zaželjela je ugodan 

i primjeren rad na sjednici te čestitala nadolazeće blagdane praznike te uspješan rad u 2019. 

godini. Predsjednica Saveza službeno je otvorila 23. redovnu sjednicu Saveza izviđača 

Hrvatske i napomenula kako se sjednica snima (zvuk) i da svi predstavnici trebaju govoriti u 

mikrofon, kada dobiju riječ. 

2. Usvajanje Poslovnika o radu Sabora 

Pozaić Frketić predstavlja Poslovnik o radu. Prema Poslovniku o radu Sabora SIH-a, 

donesenom 16. lipnja 2018. godine, Poslovnik vrijedi do sljedećeg zahtjeva za izmjenama i 

dopunama te stoga nije potrebno usvajati Poslovnik na ovoj sjednici. Budući da je takva 

procedura uvedena po prvi puta, predsjednica svejedno daje ovakav Poslovnik na glasanje, s 

napomenom da sljedeći puta neće biti izglasavanja, ukoliko nema izmjena. 

Pozaić Frketić otvara javnu raspravu. Nitko se nije javio za riječ. Pozaić Frketić 

zatvara raspravu. 

Pozaić Frketić daje prijedlog Poslovnika o radu Sabora na usvajanje. 

Prijedlog poslovnika o radu Sabora jednoglasno je usvojen. 

Pozaić Frketić iskoristila je još trenutak prije izbora radnih tijela Sabora i pozdravila goste iz 

novih skautskih udruga u procesu registracije (Odred izviđača „Tri rijeke – Sisak“, Odred 

izviđača mađara „Zrinyi Mikloš“ i Odred izviđača „Okić“) i čestitala im na trudu i motivaciji 

za pokretanje novih izviđačkih sekcija i udruga. 
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3. Izbor radnih tijela Sabora 

Pozaić Frketić predlaže sljedeća radna tijela i daje ih na glasanje: 

Radno predsjedništvo: Davor Iščić, Mirela Varović i Zlatko Kubalek.  

Radno predsjedništvo je jednoglasno izabrano. 

Zapisničar: Boris Vujnović. 

Zapisničar je jednoglasno izabran. 

Ovjerovitelji zapisnika: Tajana Vujnović i Filip Vukoja. 

Ovjerovitelji zapisnika su jednoglasno izabrani. 

Verifikacijsko povjerenstvo: Jadranka Ivaniš, Tamara Karlović i Jelena Tojaga. 

Verifikacijsko povjerenstvo je jednoglasno izabrano. 

Članovi odabranih povjerenstava su se međusobno dogovorili tko će biti predsjednik (prema 

Poslovniku o radu) te je odlučeno sljedeće: Radno predsjedništvo – Davor Iščić predsjednik; 

Verifikacijsko povjerenstvo – Jadranka Ivaniš, predsjednica. 

Pozaić Frketić se još jednom zahvalila okupljenima, djelatnicima i dužnosnicima Saveza i 

napustila sjednicu. Članovi radnih tijela zauzeli su svoja mjesta u dvorani i preuzeli vođenje 

sjednice. Predsjednik Radnog predsjedništva, Davor Iščić, zahvalio se okupljenima na 

povjerenju i zamolio predsjednicu Verifikacijskog povjerenstva, Jadranku Ivaniš, da 

Verifikacijsko povjerenstvo utvrdi kvorum – brojno stanje sudionika Sabora. 

Ivaniš je ispred Verifikacijskog povjerenstva pozdravila okupljene. Od ukupno 68 udruga 

članica Saveza izviđača Hrvatske njih 45 ima pravo glasa, što je ukupno 57 zastupnika s 

pravom glasa. Napominje kako je za donošenje pravovaljanih odluka potrebna prisutnost 1/3 

zastupnika (što je 19 zastupnika) i utvrđuje kako sjednici prisustvuje 34 zastupnika. Ivaniš 

ispred Verifikacijskog povjerenstva utvrđuje kako imamo potreban kvorum i Sabor može 

donositi pravovaljane odluke. Napominje kako se glasanje izvodi visokim podizanjem kartona 

i moli sve sudionike da nakon zatvaranja sjednice Sabora vrate glasačke kartone Tamari 

Karlović na prijemnom stolu. 
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4. Usvajanje dnevnog reda 

Iščić zahvaljuje Verifikacijskoj komisiji na izvještaju o brojnom stanju. Iščić 

napominje kako su materijali i dnevni red za Sabor poslani elektronskom poštom od strane 

Ureda SIH-a u propisanom roku. 

Iščić otvara raspravu. 

Pavić napominje kako na ove dvije sjednice Sabora u 2018. godini nismo usvojili 

Izvještaj o radu za 2017. godinu. 

B. Vujnović napominje kako su usvojeni mandatni izvještaji po tijelima koji 

obuhvaćaju Izvještaj o radu za 2017. godinu. 

Pavić predlaže usvajanje segmenata iz mandatnih izvještaja o radu usvojenih u lipnju 

2018. kao zasebnog dokumenta – Izvještaj o radu u 2017. godini. 

Iščić konstatira kako je prijedlog utemeljen. Zahvaljuje na prijedlogu i predlaže da se 

ta točka uvrsti u Dnevni red današnje sjednice pod Razno. 

Iščić zatvara raspravu. 

Iščić daje takav prijedlog Dnevnog reda na glasanje (dostavljen prijedlog s dopunom 

pod Razno – Izvještaj o radu u 2017. godini). 

Dnevni red s dopunom prihvaćen je jednoglasno. 

 

5. Politike Saveza izviđača Hrvatske 

Iščić otvara sljedeću točku dnevnog reda i najavljuje sebe kao izvjestitelja ispred 

Odbora za (normativne) akte SIH-a. Iščić daje uvod: nastavno na odluku 22. sjednice Sabora 

SIH-a, raspisana je javna rasprava o prijedlogu politika SIH-a – koje nisu bile usvojene toj 

sjednici Sabora – zbog kratkog roka za pripremu i upoznavanje s materijalima. Javna rasprava 

je prema odluci Vijeća raspisana i trajala je okupno 2 mjeseca. Nitko se nije javio s 

komentarima ili dopunom sadržaja politika SIH-a. Temeljem toga, Odbor za (normativne) 

akte predlaže Saboru usvajanje politika bez dodatne rasprave. 

Iščić otvara raspravu. Nitko se nije javio za riječ. 

Iščić daje prijedlog politika SIH-a na glasanje. 
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Prijedlozi politika SIH-a usvojeni su s 33 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN. 

Iščić poziva okupljene da u narednom periodu detaljno prouče usvojene politike. 

 

6. Informacija o radu Saveza izviđača Hrvatske 

Iščić prelazi na sljedeću točku dnevnog reda i za početak najavljuje Borisa 

Krajinovića, predsjednika Vijeća SIH-a da predstavi informaciju o radu Vijeća SIH-a u 

periodu od 16. lipnja do 15. prosinca 2018. godine. 

Krajinović izlaže. Vijeće SIH-a izabrano je na 22. izbornoj sjednici Sabora Saveza izviđača 

Hrvatske i izlaže rad Vijeća po sjednicama. Ukupno je održano 5 sjednica Vijeća SIH-a (od 

čega je jedna bila tehnička). Konstituirana su i stalna radna tijela Vijeća u novom mandatu i 

do kraja 2018. su se punila novim članicama i članovima. U materijalima su navedeni članovi 

tijela. Krajinović poziva okupljene da ako ima zainteresiranih za uključivanje u rad stalnih 

radnih tijela da se obvezno prijave i uključe. 

Iščić prelazi na sljedeću informaciju – Informaciju o radu Izvršnog odbora SIH-a i najavljuje 

Sinišu Ivankovića, člana Izvršnog odbora i rizničara SIH-a da predstavi Informaciju o radu 

Izvršnog odbora od 16 .lipnja do 15. prosinca 2018. godine. 

Ivanković izlaže. Od zadnje sjednice Sabora SIH-a održali smo 11 sjednica IO (od čega 10 

redovnih i 1 tehničku). Rad IO bio je fokusiran na pripremne aktivnosti Konferencije i 

zapošljavanje osobe zadužene za organizaciju te aktivnosti; izvedbu kampanje Boranka; 

praćenje i redovito apliciranje na dostupne i odgovarajuće natječaje za udruge; sortiranje i 

uređenje arhivske građe SIH-a; Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2019. 

godinu te ostale aktivnosti vezane za redovno djelovanje SIH-a. Pozvao je okupljene da 

pitanju pitanja ukoliko ih ima. 

 Iščić otvara raspravu. 

Sremić se nadovezuje na dostavljeni materijal i traži pojašnjenje ugovaranja 

osiguranja od javne odgovornosti; što sve uključuje i može li se primijeniti i na rad 

udruga na lokalnoj razini. 

B. Vujnović napominje kako je osiguranje ugovoreno zbog povećanog broja projekata 

i aktivnosti Saveza koje su provedene u 2018. i slijede u 2019. Osiguran je Savez kao 
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udruga i osiguranje ne vrijedi za članice Saveza. Dodaje kako će djelatnici iz Ureda 

udrugama elektronskom poštom dostaviti kontakte i informacije o mogućnostima 

ugovaranje takve usluge. 

Sremić zahvaljuje. 

Iščić zatvara raspravu po Informaciji o radu Izvršnog odbora SIH-a od 16. lipnja do 

15. prosinca 2018. 

Iščić zahvaljuje i prelazi na Informaciju o radu Središnjice SIH-a od 16. lipnja do 15. prosinca 

2018. godine. Ističe kako je sam Izvještaj opsežno prezentiran na Svečanoj akademiji SIH-a 

održanoj u prijepodnevnim satima (Dan Špicer, poslovni direktor SIH-a) i kako nema potrebe 

dalje obrazlagati prezentiran i dostavljen sadržaj. 

Iščić napominje kako nije potrebno usvajati prezentirane informacije o radu, budući da nisu 

dane u obliku izvještaja već kratke polugodišnje informacije o radu. 

 

7. Plan aktivnosti za 2019. godinu 

Iščić otvara sljedeću točku dnevnog reda, napominje kako je dostavljen Prijedlog plana 

aktivnosti za 2019. godinu u materijalima za sjednicu Sabora. Iščić najavljuje Borisa 

Vujnovića, člana Izvršnog odbora i djelatnika SIH-a, kao izvjestitelja ove točke ispred 

Izvršnog odbora. 

B. Vujnović izlaže. Napominje kako je prvi materijal poslan za sjednicu Sabora za ovu točku 

dnevnog reda netočan te da je drugim slanjem materijala ispravljena greška. Izmjena se 

dogodila nastavno na izmjene Pravilnika iz proljeća 2018. godine. Dostavljeni dokument 

sadrži isključivo planirane aktivnosti, mjesto odvijanja, planirane sudionike i osobu zaduženu 

za aktivnost ispred SIH-a. Nastavno na usvajanje ovog Plana, Izvršni odbor na sljedećoj 

sjednici usvaja Kalendar aktivnosti koji onda sadrži i izvršne organizatore i termin pojedinih 

NPA. Time izbjegavamo obvezne izmjene Plana aktivnosti na sljedećoj sjednici Sabora 

tijekom 2019. godine. Plan aktivnosti usvojen je na posljednjoj sjednici Vijeća. Vujnović 

zatim izlaže Plan aktivnosti po aktivnostima i mjesecima i predaje riječ predsjedavajućem. 

 Iščić otvara raspravu. 
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 Pavić ističe kako je za svibanj prema Prijedlogu planirano odvijanje i Zborovanja, i 

DIO i DIV/DION-a, a DIV/DION se obično održavao sredinom lipnja. To nije dobro 

jer iste ekipe sudjeluju na DIO i DION-u te dolazi do kolizije. 

B. Vujnović napominje kako se za DIO i DIV/DION još nemamo izvršne 

organizatore. 

Pavić predlaže pomicanje DIV/DION-a iz svibnja u lipanj 2019. 

Iščić upisuje Pavićev prijedlog i poziva okupljene da iznesu dodatne prijedloge. 

Eršek navodi kako su termini navedeni za vikend tečajeve naobrazbe voditelja u 2019. 

godini već prema Prijedlogu plana aktivnosti nerealni i pita tko može jamčiti njihovo 

odvijanje u narednoj godini, uzimajući u obzir iskustva iz 2018. godine. 

Ivanković napominje kako je na zadnjoj sjednici Vijeća Smail Hibeljić potvrđen za 

novog načelnika za naobrazbu te poziva udruge na uključivanje u organizaciju 

aktivnosti SIH-a. Također napominje kako ne postoji osoba koja može jamčiti 

odvijanje pojedinih aktivnosti. Napominje kako su se Odbor za naobrazbu i 

Programski odbor konsolidirali te kako je prema prijedlogu IO i Vijeća povećana 

proračunska stavka za naobrazbu i program. Više od toga nitko ne može jamčiti. 

Eršek navodi kako u prošloj godini nisu bila problem proračunska sredstva već osobe 

zadužene za organiziranje pojedinih aktivnosti. Radi se o prvom vikendu koji je 

planiran za siječanj – a još nemamo ni natječaj ni raspis aktivnosti (unutar mjesec 

dana). Bolje je pomaknuti termine za mjesec ili dva dalje u 2019. godini. 

Iščić  napominje kako sjednici ne prisustvuje nitko iz Odbora ili Tima za naobrazbu te 

nema tko odgovoriti na to pitanje.  

Eršek još jednom pita možemo li pomaknuti termine naobrazbe pa ne kršiti doneseni 

dokument. 

Iščić moli Eršek da formulira prijedlog izmjene Plana aktivnosti za 2019. godinu. 

Eršek napominje da nema prijedlog i da želi da raspravimo prijedlog koji nije realan. 

Iščić pita trebamo li prvi vikend naobrazbe pomaknuti na veljaču. 

Eršek napominje kako treba pitati načelnika za naobrazbu i napominje iz iskustva 

kako se vikend tečaj u siječnju sigurno neće održati. 
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Iščić predlaže formuliranje prijedloga o pomicanju vikenda naobrazbe na kraju tekuće 

rasprave. 

Pavić objašnjava kako termin vikend tečaja u siječnju nije 1. vikend siječnja, već prvi 

vikend naobrazbe koji se održava u siječnju. Kaže kako se načelnik za naobrazbu nije 

izravno obratio nikome iz Regije Sjever i također napominje kako bi pomicanje 

vikenda naobrazbe bilo primjereno u ovom trenutku. 

Pavić predlaže pomicanje vikenda na veljaču, ožujak i travanj. 

Iščić upisuje Pavićev prijedlog i poziva okupljene da iznesu dodatne prijedloge. 

Eršek predlaže definiranje termina Šumske škole SIH-a, budući da o tome ovise 

planovi udruga članica. Piše srpanj – kolovoz, a već sada imamo velik broj aktivnosti 

u ljeto 2019. (Konferencija, Šumska škola, Jamboree i redovne ljetne aktivnosti 

udruga). 

Iščić još jednom poziva okupljene da govore isključivo u mikrofon radi snimanja. 

Iščić upisuje Pavićev prijedlog i poziva okupljene da iznesu dodatne prijedloge. 

Iščić pita možemo li organizirati Šumsku školu u kolovozu obzirom na ostale 

aktivnosti i zaduženja voditelja i volontera. 

Eršek pita prejudicira li Iščić hoće li Šumska škola uopće biti održana ili će biti 

pomaknuta na neki drugi termin (srpanj). Napominje kako je termin Šumske škole 

bitan udrugama za planiranje svojih aktivnosti. 

Iščić predlaže razmišljanje o pomicanju Šumske škole na neki drugi termin. 

Eršek još jednom napominje kako je upravo iz tog razloga sada bitno definirati termin 

Šumske škole odmah na sjednici. 

T. Vujnović napominje kako na Jamboree i na Šumsku školu odlazi približno slična 

grupa djece i mladih te da ne bi smjelo biti kolizije u te dvije aktivnosti. 

Eršek također napominje kako se Jamboree održava približno od 15. srpnja do 5. 

kolovoza te da to nije aktivnost namijenjena za članove od 11 do 18 godina starosti 

nego od 14 do 18 godina. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 
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Vizler napominje kako je termin Šumske škole krucijalno pitanje za ljeto 2019. 

Razgovaramo li o početku srpnja jer očito Šumske škole neće biti u kolovozu 2019. 

Podržava pitanje Eršek. 

B. Vujnović napominje kako po zadnjim razgovorima i informacijama koje ima 

(doduše ne ovlašteno budući da ne sudjeluje u radu Odbora ili Tima za naobrazbu) 

Šumska škola u 2019. godini neće biti namijenjena mlađim voditeljima već samo 

tečajcima Tečaja za odrasle voditelje. To djelomično mijenja samu tematiku o kojoj 

trenutno raspravljamo. Smatra da je rasprava bespredmetna budući da nije prisutan 

nitko od ljudi koji su zaduženi za naobrazbu i da prije donošenja bilokakve odluke 

treba kontaktirati zadužene osobe. 

Pavić pita da netko nabroji 3 osobe koje će biti prisutne i na Konferenciji i na Šumskoj 

školi u ulozi voditelja/volontera/izvoditelja/organizatora. Zašto Šumska škola ne bi 

bila održana u Splitu i da isti ljudi rade aktivnost; smatra da nema preklapanja jer i 

udruge rade više aktivnosti u isto vrijeme. 

T. Tutić napominje kako se aktivnost planirana za lipanj – trening za upravljanje ESS 

volonterima treba premjestiti u siječanj, što je ispravan termin aktivnosti. 

Eršek replicira Vujnoviću i ističe kako je u tom slučaju još i bitnije dogovoriti 

kvalitetno termine vikend tečajeva i postavlja pitanje kako je uopće planirana 

naobrazba u 2019. godini, ako za tečajce Tečaja za mlade voditelje  neće biti 

praktičnog dijela u obliku Šumske škole kao dosadašnjih godina. I u 2018. godini smo 

imali regionalne tečajeve koji nisu završeni jer je Šumska škola SIH-a otkazana. 

Ivanković ističe kako ovakva rasprava nije korisna. Imenovan je novi Odbor za 

naobrazbu i novi načelnik koji sastavlja svoj tim. Vjeruje kako će novi sastav tijela 

izabrati najbolji model za ovaj Savez, a sadašnja rasprava o tečajevima je 

bespredmetna i promašena za Sabor. Predlaže da usvojimo plan aktivnosti kakav je 

dostavljen i da dopustimo zaduženim ljudima da odrade svoj posao. 

Eršek ističe da smo prema tome dali povjerenje i osobama da taj posao rade u 2018., 

2017. i 2016. godini, a nisu ga obavili ispravno. Pozdravljam nove ljude no smatram 

da moramo donijeti ovaj Plan aktivnosti na temelju informacija koje možemo 

ispoštovati. 
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Vizler smatra da isto tijelo koje je izabralo vijećnike (Sabor) može raspravljati o radu 

Vijeća i ostalih radnih tijela SIH-a i Vijeća SIH-a. 

Iščić ispred Radnog predsjedništva predlaže kratku pauzu za vrijeme koje će 

kontaktirati načelnika za naobrazbu i saznati informacije bitne za donošenje odluke u 

ovom trenutku. 

Iščić zatvara raspravu i otvara pauzu. 

Pauza je završila nakon 8 minuta. 

Ivaniš ispred Verifikacijskog povjerenstva utvrđuje kako nakon pauze sjednici prisustvuje 30 

zastupnika, što je dovoljan broj glasova za donošenje pravovaljanih odluka. 

Iščić prenosi informacije nakon razgovora s načelnikom za naobrazbu, Smailom Hibeljićem. 

Šumska škola će biti održana od 12. do 18. kolovoza 2018. godine na još nepoznatoj lokaciji, 

a na Šumskoj školi mogu sudjelovati samo tečajci na Tečaju za odrasle voditelje (vođe 

družina i načelnici). Što se tiče regionalnih tečajeva, udruga izvršni organizator regionalnog 

tečaja može organizirati Tečaj za mlade voditelje u formi koja joj odgovara (više vikend 

tečajeva; jedan dugi tečaj za vrijeme proljetnih praznika itd.). 

Iščić otvara raspravu. 

Eršek pita: ako izvršni organizatori regionalnih tečajeva sami biraju oblik u kojem će 

tečaj biti održan, zašto je uopće naveden regionalni tečaj(evi) u Planu aktivnosti SIH-

a? 

Iščić replicira: nitko neće imati ništa protiv da izvršni organizator organizira tečaj u 

obliku u kojem je dogovoreno na razini regije. SIH ne obvezuje organizatore 

Eršek se slaže i replicira: zašto onda stavljamo u Plan aktivnosti i obvezujemo SIH 

nečime što će organizirati (ili neće) druga udruga. 

Iščić onda zaključuje da se trebamo držati dogovorenoga, ukoliko te aktivnosti budu 

danas izglasane. 

Kubalek predlaže da sve aktivnosti ostanu navedene u jednakom obliku, osim tečajeva 

koji se trebaju premjestiti u rubriku aktivnosti s preporučenim terminom održavanja, 

kao i to da svaka regija može odrediti drugo vrijeme za održavanje regionalnog tečaja. 

Nije obvezujuće da bude u određenom mjesecu ni u obliku određenom od strane SIH. 
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Eršek navodi da nam ukoliko tečajeve maknemo u preporučene aktivnosti, u NPA 

ostaju samo SOV, SOK i Liga te aktivnosti u lipnju (ako i ostale aktivnosti naobrazbe 

ne prebacimo u drugu kategoriju/rubriku). 

Kubalek ponavlja da prijedlog nije da se preporuča aktivnost, nego termin, jer 

aktivnost ostaje obvezna. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. Nitko se ne 

javlja za nastavak rasprave. 

Iščić zatvara raspravu. 

Iščić daje mišljenje Radnog predsjedništva za izmjene Prijedloga plana aktivnosti za 

2019. godinu: 

 da se aktivnosti naobrazbe (regionalni tečajevi) pomaknu za jedan mjesec 

prema kraju godine (veljača, ožujak i travanj); 

 da se uz termin doda opaska da svaka regija može donijeti odluku o 

vremenu i trajanju aktivnosti; 

 da se DIV/DION pomakne u lipanj 2019.; 

 da se trening za koordinatore francuskih volontera prebaci u siječanj 2019. 

iz lipnja 2019.; 

 da se promijeni ciljana skupina sudionika Svjetskog skautskog Jamboreea u 

14. – 18. godina starosti. 

Iščić predlaže da se za navedene izmjene Prijedloga plana aktivnosti za 2019. glasa u 

paketu. 

Iščić daje paket izmjena Prijedloga plana aktivnosti za 2019. godinu na glasanje. 

Plan aktivnosti za 2019. godinu s predloženim izmjenama usvojen je s 28 glasova 

ZA i 4 glasa SUZDRŽAN. 
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8. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu 

Iščić otvara 8. točku dnevnog reda i navodi kako je isti dostavljen s materijalima. 

Poziva izvjestitelja, Sinišu Ivankovića, rizničara SIH-a, da ukratko predstavi navedeni 

dokument. 

Ivanković izlaže. Nastavno na dobivene projekte i odgovarajuće rashode, potrebno je izvršiti 

Rebalans financijskog plana sa 1.800,000,00 kn na 2.300,000,00 kn. Detalji su dostupni u 

materijalima i poziva okupljene da postave pitanja. 

 Iščić otvara raspravu. Nitko se nije javio za riječ. 

 Iščić zatvara raspravu. 

 Iščić daje Rebalans financijskog plana za 2018. godinu na glasanje. 

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu usvojen je s 31 glasom ZA i 1 glasom 

PROTIV. 

  

9. Financijski plan za 2019. godinu 

 Iščić otvara 9. točku dnevnog reda i navodi kako je isti dostavljen s materijalima. 

Poziva izvjestitelja, Sinišu Ivankovića, rizničara SIH-a, da ukratko predstavi navedeni 

dokument. 

Ivanković izlaže. Financijski plan za 2019. veći je od dosadašnjih nastavno na organizaciju 

16. Europskoj skautskoj konferencije. Financijski plan je višestruko kontroliran na 3. sjednici 

Vijeća SIH-a i zahvaljuje vijećnicima na sudjelovanju u raspravi koja je bila uspješna. Ovim 

proračunom se stavio naglasak na naobrazbu i program, kao i na sudjelovanje udruga u 

projektima SIH-a i SIH-a u projektima udruga kao partneri. U 2019. trebamo realizirati 

vizualni identitet za cjelokupnu organizaciju, kao i dodatno znakovlje (dostupno i možda 

jeftinije). Od većih aktivnosti imamo World Scout Jamboree u SAD-u i Poljskoj, no tu nema 

viška prihoda. Prema tome, ako sve prođe po ovom planu, ukupan financijski plan iznosio bi 

3.800,000,00 kn. 

 Iščić otvara raspravu. 

Pavić ističe kako u Financijskom planu za 2019. godinu nalazi tečajeve za odrasle 

voditelje, no ne i regionalne tečajeve za mlade voditelje. 
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Eršek replicira kako su ispravno napisani (pod stavkom regionalni tečajevi) i postavlja 

pitanje zašto onda u 2018. nije bilo isplata za organizaciju regionalnih tečajeva za 

mlade voditelje. 

Pavić zaključuje kako je pozitivno će sad za svaki regionalni tečaj biti izdvojeno 

6.000,00 kn. 

Eršek pita jel to znači da SIH u 2018. nije sufinancirao održan regionalni tečaj? 

Ivanković napominje kako je sigurno isplaćen novac za svaki predan izvještaj o 

održanoj aktivnosti i nitko nije oštećen. 

Eršek zaključuje kako su onda 3 izvještaja pogrešno napisana, ako su sufinancirani 

održani tečajevi (ovogodišnji RTN) jer u rebalansu stoji da je isplaćeno 0,00 kn, u 

izvještaju o izvršenju piše 0,00 kn i u prijedlogu za sljedeću godinu. 

Ivanković replicira kako su pogreške uvijek moguće i poziva Eršek na davanje 

prijedloga za rješavanje problema. Napominje kako će dodatno provjeriti u prvoj 

mogućoj prilici. 

B. Vujnović replicira Eršek: regionalni tečaj koji je održan u 2018. nije verificiran od 

strane načelnice za naobrazbu stoga je ona smatrala shodnim da ne sufinancira tečaj. 

Ivanković zahvaljuje B. Vujnović na replici. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Vizler zaključuje kako je u prihodima planirano oko 300.000,00 kn potpore 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, što nije izgledno da će biti ostvareno. 

Imate li ideju koje rashode treba smanjiti ukoliko ne ostvarimo taj prihod? 

Ivanković replicira da NZRCD nije jedini donator na čije natječaje Savez aplicira, no 

ukoliko dođe do potrebnog smanjivanja rashoda, program i naobrazba neće biti 

taknuti. U tom slučaju dodatno ćemo tražit donatore koji mogu pokriti razliku. 

Rezultate NZRCD još nismo primili. 

Vizler replicira kako plan i nije kvalitetan, s obzirom da nije lako naći donatore (ako 

nam jedan ne odobri sredstva, naći ćemo drugog). Ne govorimo o 3.000,00 kn nego o 

300.000,00 kn. 
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Ivanković replicira i navodi sve projekte i donatore/sponzore na koje smo u ovoj 

godini aplicirali i zatražili sredstva (MOP, Zaba, Ikea, Zaklada za djecu Hrvatske, 

Boranka, ostali natječaji) čiji je financijski volumen ispao puno veći nego što smo 

prvotno planirali. Plan postoji i ako NZRCD ne odobri institucionalnu potporu 

prezentirat ćemo Vijeću opcije smanjenja rashoda i zatim Saboru na predlaganje 

Rebalansa. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Pavić prenosi kako je Sabor odobrio prije 2 – 3 godine Vijeću mogućnost korištenja 

oročenih sredstva – 250,000,00 kn. U proračunu prije 2 godine bio je predviđen povrat 

sredstava, a od toga smo odustali u Financijskom planu za 2018. godinu. Zanima me 

možemo li u Financijski plan za 2019. godinu ubaciti taj povrat, a ako ne možemo, 

onda neka se tako javno zaključi kako bismo svi znali. Taj novac nije nitko uzeo, već 

je uložen u razvoj Saveza. Sad možda imamo više mogućnosti kako bismo štedili. 

Ivanković ističe kako se slaže. 

Kubalek replicira Paviću: to je u tom slučaju ujedno i prihod i rashod. 

Pavić se slaže. Proračun bi trebao biti veći i s prihodovne i rashodovne strane 

80.000,00 kn – postoje i neke druge korektivne stavke i načini kako se to radi. Ako ne 

donesemo odluku u Financijskom planu onda predlažem budućem IO da donese takvu 

odluku. 

Ivanković replicira Paviću i ponavlja kako se slaže. Međutim napominje da je u tom 

trenutku on samo izvjestitelj dokumenta kojeg je usvojilo Vijeće, i da nema utjecaja na 

donošenje odluka u ovom trenutku. 

Pavić kaže kako je to dokument Vijeća upućen u raspravu na Saboru i da sad možemo 

unositi promjene. 

Ivanković replicira kako se slaže i da on kao i zapisničar Sabora mogu samo 

evidentirati izglasane izmjene u tablici i zapisniku. 

Vizler replicira i vraća se na pitanje nalaska 300.000,00 kn. Ako je moguće naći 

zamjenske donatore za taj iznos, onda bismo recimo mogli smanjiti članarine za 20,00 

kn i tu razliku od 60. – 70.000,00 kn također naći među donatorima. 
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Pavić replicira Vizleru i napominje kako se do kraja 2018. godine novi članovi mogu 

registrirati po cijeni od 7,00 kn. 

Iščić poziva Pavića da ako želi, da konkretan prijedlog za izmjenu Financijskog plana 

za 2019. godinu. 

Pavić pita Ivanković postoji li stavka u iznosu od 80.000,00 kn ili većem koju 

možemo smanjiti ili zamijeniti povratom viška prihoda na oročenu štednju? 

Ivanković odgovara kako u 2019. radimo 16. Europsku skautsku konferenciju kako 

bismo dodatno ojačali imidž SIH-a i ostvarili dodatan višak prihoda, što je legitimno 

pravo SIH-a kao organizatora. Svi troškovi Konferencije pokriveni su iz kotizacija, a 

razliku možemo ostvariti kvalitetnim okupljanjem sponzora za Konferenciju. Također, 

ističe kako mu je žao što Vizler smatra da se dužnosnici Saveza razbacuju s 

300.000,00 kuna. Dužnosnici vjeruju u djelatnike, volontere i udruge koje rade dobre 

projekte. 

Pavić iznosi konkretan prijedlog po pitanju izmjena Financijskog plana za 2019. 

godinu – da se prihodi Konferencije smanje za 50.000,00 ili 80.000,00 kuna i da se 

doda stavka u rashodima – povrat sredstava ili povrat pričuve na oročenje. 

Ivanković replicira da takvim amandmanima on ne bi zadirao u financijske 

dokumente Saveza zbog obveza prema partnerima i donatorima. Predlaže da u 

zapisnik Sabora uđe pod napomenom Pavićeva konstatacija kako sredstva treba vratiti, 

prvom prilikom kad to bude moguće, pored ostalih rashoda koji su utrošeni u redovno 

funkcioniranje Saveza. 

Pavić se slaže. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Vizler komentira kako je krivo shvaćen kad je upitao za razliku od 300.000,00 kn, a 

da mu je Ivanković dao primjereno objašnjenje. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Nitko se nije javio za riječ. 

Iščić zatvara raspravu. 

Iščić daje na glasanje Financijski plan za 2019. godinu. 
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Financijski plan za 2019. godinu usvojen je s 29 glasova ZA, 3 glasova PROTIV. 

 

10. Razno 

Iščić otvara posljednju točku dnevnog reda – Razno, i najavljuje Tanju Tutić, 

načelnicu za međunarodnu suradnju da prezentira sudjelovanje hrvatskog kontigenta na 

Europskom skautskom Jamboreeu u Poljskoj 2020. godine. 

T. Tutić pozdravlja okupljene i predstavlja se na novoj dužnosti. Najavljuje Europski 

Jamboree (ESJ 2020.) koji se 2020. održava u Poljskoj, a prijave traju do rujna 2019. što znači 

da imamo nešto manje od godine dana za pripremu sudjelovanja našeg kontigenta na toj 

aktivnosti. 

Iznosi detalje o dosadašnjem informiranje i najavu o informiranju udruga i mogućih sudionika 

putem društvenih mreža. Iznosi kako je T. Tutić trenutno voditeljica kontigenta no da će doći 

do zamjene s osobom koja se prijavi preko javnog natječaja. Poziva okupljene da postave 

pitanja. 

 Iščić otvara raspravu. 

 Eršek pita T. Tutić zašto misli da su prijave za Jamboree (rujan 2019.) rane prijave? 

 T. Tutić objašnjava kako organizator očekuje prve uplate sudionika (10%) već u 

siječnju 2019. godine, a prijave su i dalje otvorene do rujna 2019. Smatra kako su 

mogli pomaknuti uplate na kasniji termin. Navodi kako je više od pola kontigenata 

prigovorilo i najavilo smanjen broj sudionika. 

Eršek napominje kako su prijave za WSJ2019 rađene 2 godine unaprijed, pa smatra da 

prijave za ESJ2020 od godine dana unaprijed nisu preuranjene. 

Drndić objašnjava kako su za europske skautske aktivnosti rokovi puno kraći (pola 

godine do 3 mjeseca prije aktivnosti) pa smatra da postoji mogućnost da dođe do 

promjene rokova ako je to s organizatorima kvalitetno iskomunicirano. 

 T. Tutić najavljuje nastavak rada po ovom pitanju i angažman tima. 

 Iščić zatvara raspravu. 

Iščić nastavlja s točkom Razno i poziva sudionike Sabora koji su imali neke prijedloge ranije 

da ih sada upute u proceduru. 
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Iščić otvara raspravu. 

Pavić predlaže usvajanje segmenata mandatnih izvještaja usvojenih u lipnju 2018. na 

22. izbornoj sjednici Sabora SIH-a o radu u 2017. kao zaseban Izvještaj o radu SIH-a u 

2017. godini. 

B. Vujnović replicira kako tiskan Izvještaj za 2017. još nije završen ali će uskoro biti 

završen i tiskan kao i prethodnih godina. 

Iščić pita sudionike ima li tko za doprinijeti ovakvom prijedlogu Pavića. Ako nema, 

na kraju točke Razno ćemo donijeti  

Nitko se ne javlja za riječ. 

B. Vujnović navodi kako pod ovom točkom neće biti održana prezentacija programa 

volontiranja na 16. Europskoj skautskoj konferenciji budući da još nismo dobili 

potvrdu od suorganizatora (WOSM i WAGGGS) i odobrenje za programe koje smo 

osmislili. Do kraja godine ćemo dodatno informirati udruge o detaljima organizacije 

Konferencije, a prezentacije za volontere će biti održane na Susretu operativnih 

voditelja i Savjetovanju odraslih voditelja, u ožujku i veljači 2019. godine. 

Iščić poziva Vizler da se obrati sudionicima. 

Vizler postavlja pitanje službenog dobavljača opreme za SIH i članice. 

B. Vujnović replicira i navodi da smo pokrenuli suradnju s novim dobavljačem 

izviđačkih košulja, stoga danas nakon sjednice Sabora možete vidjeti i isprobati 

prijedloge novih izviđačkih košulja u dva materijala i dvije boje. S dobavljačem nismo 

ušli u formalnu suradnju, već u ovoj fazi samo prikupljamo ideje i prijedloge od 

dobavljača. O ostaloj opremi očekujemo povećanu potrošnju i proizvodnju 

promotivnog materijala zbog WSJ2019 i 16. EGSC. 

Vizler postavlja pitanje trajanja mandata IO i drugih dužnosnika. Mandat glavne 

načelnice se gledao kao 3 godine plus 6 mjeseci, a sad nemamo glavnu načelnicu. 

Mandat IO je već istekao i u zadnjoj je fazi (preostalo manje od 2 mjeseca trajanja 

mandata). Pita jesu li obavljeni razgovori i je li sastavljen novi Izvršni odbor? 

B. Vujnović replicira kako je prije isteka mandata raspisan natječaj za novog glavnog 

načelnika, a još jednom i nakon toga. Što se tiče IO, navodi kako mandat IO traje do 
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23. veljače 2019. godine, a za to je zadužena predsjednica SIH-a te nitko umjesto nje 

ne može donijeti tu odluku. 

Vizler replicira i navodi kako je Statut u tom smislu malo nedorečen i navodi kako je 6 

mjeseci produljenog trajanja mandata prijelazno razdoblje kako se ne bi dogodila 

situacija da nemamo vršitelja neke dužnosti. Navodi kako je natječaj trebao biti 

raspisan barem 6 mjeseci prije isteka mandata. 

Iščić replicira i navodi kako je to upravo intencija trenutnog Vijeća te će natječaji ići 6 

mjeseci prije isteka mandata svakog dužnosnika ili stalnog radnog tijela. 

Vizler postavlja pitanje zapošljavanja koordinatora za Regiju Centar, kako je vršen 

proces zapošljavanja, bez natječaja ili drugim putem? 

B. Vujnović replicira kako je prema projektu Osnažimo ih! na mjesto regionalnog 

koordinatora za Regiju Centar zaposlen Alen Konjević iz Turopoljske udruge skauta 

„Tur“ na pola radnog vremena, na godinu dana, a plaća je financirana iz samog 

projekta. Navodi kako Savez izviđača Hrvatske nema zakonsku obavezu zapošljavanja 

po natječaju, a Alen Konjević je na samom projektu volontirao preko godinu dana i 

preuzeo veći dio obveza po projektu na sebe te je stoga bio logičan izbor za 

zaposlenika. 

Vizler ističe da je replika nejasna i da njegova intencija nije bila da se ukaže na 

protuzakonit čin, već ga zanima po kojim je kriterijima zaposlen Konjević i zašto drugi 

instruktori iz Regije Centar nisu dobili tu mogućnost. Ističe kako nisu svi ljudi imali 

informaciju o provedbi projekta. 

Iščić replicira i navodi kako je prije zadnje sjednice Vijeća održan sastanak s 

predsjednikom IO na temu zapošljavanja i donesen je zaključak kako članice treba 

kvalitetnije informirati na tu temu. Ubuduće će u slučaju takvih i sličnih zapošljavanja 

sve članice unutar Regije dobiti informaciju o namjeri zapošljavanja ili provedbe 

nekog projekta kako bi se adekvatno mogle uključiti. 

Vizler zahvaljuje Iščiću na odgovoru i napominje kako se treba suzdržavati od 

političkih odgovora kao što je bio raniji. 
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Pavić postavlja pitanje zašto je Vijeće SIH-a na svojoj prvoj sjednici donijelo odluku o 

zapošljavanju Bojana Smodea na mjesto direktora 16. Europske skautske konferencije, 

a zatim ju nije provelo? 

B. Vujnović replicira i navodi kako Vijeće nije donijelo odluku o zapošljavanju nego 

imenovanju. 

Pavić inzistira na tome da u zapisniku 1. sjednice Vijeća stoji zapošljavanje a ne 

imenovanje. 

Iščić replicira i navodi da je došlo do promjene osobe koju se imenuje i da se ubuduće 

takvi procesi neće raditi na takav način. 

Pavić (nakon pregleda zapisnika 1. sjednice Vijeća) prihvaća imenovanje i pita kad će 

onda Bojan Smode biti razrješen? 

Iščić replicira i navodi kako će na prvoj narednoj sjednici Vijeća biti izvršena zamjena 

osobe. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Štajdohar objašnjava kako je projekt Gradovi prijatelji izviđača započeo ove godine, 

nekim gradovima i općinama je dodijeljen taj naziv. U travnju 2018. godine 

postavljeno je pitanje dodjele povelje gradovima koji već imaju izviđačke udruge, 

međutim nije stigao kvalitetan odgovor. Isti upit je postavljen i predsjednici SIH-a u 

prosincu 2018. Iznosi kako je OIP „Posejdon“ dobio dva direktna pitanja Grada Solina 

u vezi statusa „Grada prijatelja izviđača“, grada s kojim OIP „Posejdon“ surađuje. 

Iščić za repliku poziva Dana Špicera, poslovnog direktora Saveza izviđača Hrvatske. 

Špicer objašnjava kako smo uz financijsku potporu krenuli s provedbom projekta 

„Gradovi i općine prijatelji izviđača“ u Regiji Centar, okupljajući zainteresirane 

partnere. Što se tiče Solina, Špicer navodi kako projekt trenutno funkcionira u Regiji 

Centar zbog podrške i blizine zagrebačkih izviđača i izviđača Velike Gorice. U 2019. 

godini planiran je nastavak projekta i u nekoj od drugih Regija, uz pažnju da se 

kapaciteti Saveza ne smanje zbog prevelikog broja partnera. 

Pavić iznosi prijedlogda projekti koji budu pripremani u 2019. godini budu usmjereni 

više na regije i aktivnosti u regijama. Prilikom sastavljanja projektne aplikacije 
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potrebno je pozivom uključiti zainteresirane udruge koje od toga mogu imati koristi i 

napredovati.  

B. Vujnović replicira i navodi kako je za kvalitetan rad cjelokupne organizacije bitno 

da SIH ima veću podršku udruga-članica, što trenutno nije slučaj. Navodi da se slaže s 

Pavićevim prijedlogom oko uključivanja udruga u fazi raspisivanja projektne 

aplikacije. Navodi kako je sudjelovanje izviđača u kampanji „Boranka“ iznosilo preko 

200.000,00 izravnog sufinanciranja djece i mladih. Napominje kako ipak dio projekata 

treba biti usmjeren na funkcionira Saveza i podržavanje najvećih saveznih projekata i 

kampanja/incijativa. Navodi kako je izvođenje kampanje „Boranka“ pokazalo kolike 

kapacitete (volonterske i organizacijske) ima naša organizacija. 

Iščić pita okupljene ima li još tko zainteresiran za sudjelovanje u raspravi. 

Nitko se nije javio za riječ. 

Iščić zatvara raspravu. 

Iščić prelazi na glasanje o objedinjenom Izvještaju o radu SIH-a u 2017. godini, prema 

prijedlogu M. Pavića. 

Iščić otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za riječ. 

Iščić zatvara raspravu. 

Iščić daje na glasanje Izvještaj o radu SIH-a u 2017. godini. 

Izvještaj o radu SIH-a za 2019. godinu usvojen je s 29 glasova ZA, 1 glas 

PROTIV. 

Iščić zahvaljuje svim sudionicima 23. redovne sjednice Sabora Saveza izviđača Hrvatske na 

sudjelovanju i želi svima uspješan rad u 2019. godini. 

Ivanković još jednom moli sve sudionike da vrate glasačke identifikacijske kartone djelatnici 

Saveza.
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Iščić zatvara sjednicu. 

23. redovna sjednica Sabora Saveza izviđača Hrvatske završila je u 15:39 sati.  

 

Zapisničar: 

___________________________ 

Boris Vujnović 

Ovjerovitelji zapisnika: 

___________________________ 

Tajana Vujnović 

___________________________ 

Filip Vukoja 


