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Z A P I S N I K 

 

sa redovne Skupštine SPECIJALNE OLIMPIJADE HRVATSKE od 09. svibnja 2016. godine 

održane u Delnicama, hotel Risnjak. Sjednica je započela u 17.00 sati. 

Svi predstavnici članova prethodno su dobili sve potrebne materijale.  

 

Na  početku sjednice riječ je dobio naš gost gospodin Dražen Melčić guverner Lions-a 

Hrvatske. U kratkom obraćanju gospodin Melčić predstavio je svoju organizaciju i najavio 

suradnju i pomoć Specijalnoj olimpijadi Hrvatske od strane Lions-a. 

Nakon njegovog izlaganja pristupili smo izboru radnih tijela (verifikacijsko povjerenstvo i 

ovjerovitelji zapisnika). 

U verifikacijsko povjerenstvo predloženi su Denis Sušac, Silvija Kovač i Ivica Rabuzin, a za 

ovjerovitelje zapisnika: Davor Lukačević i Mijo Drašković. Svi predloženi izabrani su 

jednoglasno. Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da je prisutna većina članova SOH. 

Sjednici su prisustvovali punopravni predstavnici udruga ili ustanova:  

Tomica Šoštar – Športsko društvo Specijalni športovi "Luč", Zaprešić 

Davor Lukačević – Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje "Zagreb", Zagreb 

Milivoj Bujanić – Centar za rehabilitaciju "Varaždin", Varaždin 

Ivan Brigić – Centar za odgoj i obrazovanje "Tuškanac", Zagreb 

Mladen Modrić – Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez", Vrlika 

Andrea Pelin – Dnevni centar za rehabilitaciju "Egida", Zagreb 

Denis Sušac – Centar za odgoj i obrazovanje "Zajezda", Budinšćina 

Željko Fureš – Udruga za promicanje zdravlja i zdravog načina života osoba s posebnim 

potrebama, Zagreb 

Sandra Jadrijević – Centar za autizam "Zagreb", Zagreb 

Željko Vušak – Centar za odgoj i obrazovanje "Velika Gorica", Velika Gorica 

Ivica Rabuzin – Centar za odgoj i obrazovanje "Lug", Samobor 

Mijo Drašković – Športsko društvo "Centar Dubrava", Zagreb 

Violeta Ćelan – Centar za rehabilitaciju Rijeka  

Joško Gaćina – Centar za odgoj i obrazovanje, Split  

Goran Bence – Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner, Daruvar 

Višnja Popović – Škola za odgoj i obrazovanje – Pula  

Silvija Kovač – Sportska udruga Veliko srce, Koprivnica 

Franjo Horvat – Centar za rehabilitaciju "Stančić", Dugo Selo 

Na sjednici je bilo još prisutno 18 osoba, osim naših gostiju iz Lions-a gospodina Dražena 

Melčića i gospođe Wendy Zečić, bili su prisutni roditelji ili drugi članovi obitelji naših 

športaša. 

 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 23. prosinca 2015. u Zagrebu 

Na tekst zapisnika nije bilo prigovora te je usvojen jednoglasno. 

 

Predlaže se sljedeći dnevni red: 

1. Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 

2. Financijsko izvješće o poslovanju u 2015. godini  

3. Prijedlog Plana i programa za 2016. godinu  

4. Financijski plan i program za 2016. godinu 

5. Donošenje novog Statuta SOH 

6. Obiteljski program SOH 

7. Razno 
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Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 

Svi su izvješće primili u pisanom obliku, a predsjednik SOH Zdenko Mlakar ukratko se 

osvrnuo na protekla događanja napomenuvši da smo prošle godine održali vrlo značajan broj 

natjecanja i događanja, te da ćemo do sada pažnju posvetiti kvaliteti i promicanju programa 

Specijalne olimpijade Hrvatske u društvu, a jedan od tih prvih koraka je i pozivanje roditelja 

na sjednicu Skupštine i organizacija Obiteljskog zdravstvenog foruma. Više se nitko nije javio 

za riječ, a izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

Točka 2.  
Financijsko izvješće o poslovanju u 2015. godini 

Nacionalni direktor SOH Franjo Horvat pročitao je financijsko izvješće i Odluku o 

prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu od strane Nadzornog odbora. 

Svim prisutnima je omogućen uvid u bilancu neprofitne organizacije i izvještaj o prihodima i 

rashodima koji je upućen državnom uredu za reviziju, predsjednik SOH je dodao da smo ovu 

godinu zahvaljujući našim naporima i donatorima završili i u financijskoj pozitivi. 

Financijsko izvješće je prihvaćeno jednoglasno. 

 

 

Točka 3.  
Prijedlog plana i programa za 2016. godinu 

Plan i program natjecanja svi su primili s materijalima i dobro su upoznati s planiranim 

događanjima, jedino je športski direktor SOH Vlado Strbad konstatirao da je Prvenstvo 

Hrvatske u alpskom skijanju i brzom te umjetničkom klizanju za osobe s intelektualnim 

teškoća odgođeno za jesen s opaskom da je najvjerojatnije prilika za državno natjecanje u 

alpskom skijanju za ovu godinu propala, a klizačka natjecanje će se održati ubrzo po 

otvaranju klizačke sezone (10. mjesec). Također je još spomenuo da strategija SOH više nije 

povećanje broja natjecanja nego povećanje kvalitete. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno.  

 

Točka 4. 

Financijski plan i program za 2016. godinu 

SOH kao nacionalni športski savez je na financiranju iz HOO. Budući da je Hrvatski 

olimpijski odbor već neko vrijeme u problemima, tako da i financiranje SOH može doći u 

pitanje. Jedini zaključak koji se nameće je da se i dalje pouzdamo sami u sebe i računamo 

samo na ono što možemo osigurati kroz donacije ili preko pisanja projekata riješiti naše 

financiranje. S obzirom na nejasnu situaciju, a budući da je financijski plan donijet krajem 

prošle godine jednoglasno je usvojena potvrda tog financijskog plana i programa dok se ne 

vidi kakav će biti rasplet. 

 

Točka 5. 

Donošenje novog Statuta SOH 

S obzirom na situaciju da je sve veći broj članova SOH iz raznih krajeva Hrvatske pojavio se i 

problem sve teže osigurati kvorum za sjednicu Skupštine SOH. Iz razloga da nam se ne 

dogodi blokada djelovanja pristupili smo donošenju novog Statuta. Objašnjene su promjene i 

razlozi predlaganja tih promjena. Statut je donijet jednoglasno, a nacionalni direktor Franjo 

Horvat obavezan da te promjene registrira u državno uredu za opću upravu grada Zagreba. 
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Točka 6. 

Obiteljski program SOH 

Specijalna olimpijada Hrvatske organizirala je svoj prvi Obiteljski forum na 1. Ljetnim 

igrama SOH 2014. godine u Zagrebu, gdje je izabran predsjednik i četiri člana obiteljskog 

povjerenstva. Ideja obiteljskog foruma je da djeluje izvan tijela SOH te da promiče ideju i 

programa Specijalne olimpijade Hrvatske među obiteljima koje imaju osobu s intelektualnim 

teškoćama, ali i među obiteljima u kojima nema osoba s intelektualnim teškoćama i na taj 

način snaži djelovanje SOH. Teme za sutrašnji sastanak obiteljskog foruma su: Općenito o 

Specijalnoj olimpijadi, Strategija Specijalne olimpijade Hrvatske i Zdravstveni programi 

Specijalne olimpijade i SOH. Predsjednik Obiteljskog foruma Ivica Pejić istaknuo je 

zadovoljstvo roditelja i obitelji na uključivanju obitelji u zbivanja SOH i obećao da će učiniti 

sve što je u njihovoj moći. 

 

Točka 7. 

Razno 

Predstavnica Škole za odgoj i obrazovanje – Pula člana SOH, Višnja Popović istaknula je da 

njihova športašica Ana Bašić dobila posebnu nagradu grada Pula, te je i to jedan od načina 

promocije ideje i programa SOH u njihovoj sredini. Nacionalni direktor Franjo Horvat 

nadovezao se na izlaganje kolegice iz Pule i dodao da je naš najvažniji zadatak na tom polju 

ulazak Specijalne olimpijade Hrvatske u Zakon o športu kao krovne organizacije koja  

izražava javne potrebe za šport osoba s intelektualnim teškoćama. Svi su se složili s tom 

tvrdnjom i zatražili amandmane na Zakon o športu tako da u svojim sredinama mogu širiti tu 

ideju. 

 

 

Zapisničar:        Ovjerovitelji zapisnika: 

 

Franjo Horvat         Davor Lukačević 

 

 

 

        Mijo Drašković 

 

 


