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Z A P I S N I K 

 

sa redovne Skupštine SPECIJALNE OLIMPIJADE HRVATSKE od 23. prosinca 2015. 

godine održane u Domu sportova, soba 48, Trg  Krešimira Čosića 11, Zagreb. Sjednica je 

započela u 11.05 sati. 

Svi predstavnici članova prethodno su dobili sve potrebne materijale.  

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Izbor radnih tijela (verifikacijsko povjerenstvo i ovjerovitelji zapisnika)  

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 20. travnja 2015. u 

Zagrebu 

3. Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 

4. Plan i program za 2016. godinu – kalendar natjecanja  

5. Financijski plan i program za 2016. godinu 

6. Izbor i imenovanje inventurnog povjerenstva 

7. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Nakon pozdravnog govora pristupilo se izboru radnih tijela (verifikacijsko povjerenstvo i 

ovjerovitelja zapisnika). U verifikacijsko povjerenstvo predloženi su i jednoglasno izabrani: 

Denis Sušac kao predsjednik i Željko Fureš kao član. Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je 

da je prisutno 18 predstavnika članova SOH s pravovaljanim vjerodajnicama od ukupno 35 

članova SOH, što znači da je prisutna natpolovična većina i da su sve odluke pravovaljane. 

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su i jednoglasno izabrani Sandra Jadrijević i Ivica 

Rabuzin. 

 

Sjednici su prisustvovali punopravni predstavnici udruga ili ustanova:  

Slađana Tatić – Športsko društvo Specijalni športovi "Luč", Zaprešić 

Ivan Perzel – Plivčki klub "Natator", Zagreb 

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

Milivoj Bujanić – Centar za rehabilitaciju "Varaždin", Varaždin 

Nikola Smolčić – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti "Sunčev sjaj", Zagreb 

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

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

Snježana Mergon – Centar za odgoj i obrazovanje "Križevci", Križevci 

Davor Caren – 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 

Igor Segher – Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar", Varaždin 

Tiho Prusina – Centar za rehabilitaciju "Zagreb", Zagreb 

Željko Libjak – 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 

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

 

Na sjednici je bilo prisutno i 6 drugih fizičkih osoba iz udruga i ustanova članova SOH. 
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Točka 2.  
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 20. travnja 2015. u Zagrebu 

Svi prisutni prethodno su primili zapisnik. Nije bilo primjedbi na zapisnik te je usvojen 

jednoglasno. 

 

Točka 3.  
Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 

Izvješće je ukratko iznio nacionalni direktor Franjo Horvat. 

Natjecanja i događanja održana u okviru SOH: 

Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama 

i Mrkoplju, nastupilo 14 ekipa i ukupno 56 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama i 

Mrkoplju, nastupilo 20 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji i 24 (12+12) u združenoj 

štafeti s natjecateljima utrke Memorijal mira. 

Prvenstvo Hrvatske u alpskom skijanju održano 26.veljače 2015. godine na Sljemenu. 

Nastupilo 7 ekipa i ukupno 18 natjecatelja. 

Održano je Stručno multidisciplinarno savjetovanje 18. do 20. ožujka 2015. godine u 

Tuheljskim Toplicama. Savjetovanju je prisustvovalo 20 trenera (kineziologa, defektologa, 

fizioterapeuta, psihologa), predavanja su održali Slađana Tatić, Dujo Vrančić, Vlado Strbad i 

Franjo Horvat. Teme vezane uz strategiju i razvoj Specijalne olimpijade. 

Prvenstvo Hrvatske u bowlingu održano je 25. i 26. u Zagrebu Bowling Club Green Gold. 

Nastupilo je 107 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u brzom klizanju održano je 23.04.2015. godine u Zagrebu, klizalište 

Zagrebački velesajam. Nastupilo je 28 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u umjetničkom klizanju održano je 23. travnja 2015. godine u Zagrebu, 

klizalište Zagrebački velesajam. Nastupila su 4 natjecatelja. 

Nogometni turnir Velika Gorica održan 29. travnja 2015. godine u Velikoj Gorici. Nastupilo 

je 9 ekipa. 

Prvenstvo Hrvatske u biciklizmu održano je 07. i 08 svibnja 2015. godine u Vrlici. Nastupilo 

je 30 natjecatelja.  

MATP održan je u Rijeci na Trsatu 29. svibnja 2015. godine. U programu je sudjelovalo 80 

sudionika. 

Edukacija za pokretanje programa Mladi sportaši održana 01. do 03. lipnja 2015. godine u 

Mariboru, Slovenija. Imali smo jednog predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u nogometu održano je 03. lipnja 2015. godine u Zaprešiću i Zagrebu. 

Nastupilo je 17 ekipa. 

Hrvatska bowling liga 1. kolo održano je 10. lipnja 2015. godine u Zagrebu Nastupilo je 8 

ekipa ukupno 43 natjecatelja.  

Memorijalni floorball turnir održan je 04. srpnja 2015. godine u Dugom Selu. Nastupilo je 9 

ekipa od toga jedna ekipa gostiju iz Slovenije.  

SO svjetske ljetne igre Los Angeles, SAD, održane od 20. srpnja do 04. kolovoza 2015. 

godine. Na igrama su nastupile odbojkašice (srebro), nogometaši (5. mjesto) i dvije plivačice 

(zlato i bronca na 25 leđno).  

Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske održane su 25. do 27. rujna 2015. godine u 

Zagrebu na Kineziološkom fakultetu. Nastupile su 23 ekipe ukupno 138 natjecatelja i 69 

trenera. Natjecalo se u pikadu, atletici, florballu i odbojci. Proveli su se i Zdravstveni 

programi Promocija zdravlja i Zabavno vježbanje, a imali smo i Obiteljski forum (20 

roditelja) i novi program Mladi sportaši (17 sportaša) koji je tada prvi put pokrenut u 

Hrvatskoj.  
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Prvenstvo Hrvatske u odbojci održano je 6. listopada 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 7 

ekipa. 

Sportska konferencija održana u Dornbirnu 8. do 11. listopada 2015. godine imali smo jednog 

predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u plivanju održano je 20. i 21. listopada 2015. godine u Tuheljskim 

Toplicama, nastupile su 34 ekipe ukupno 129 natjecatelja. Održan Okrugli stol i savjetovanje 

s temom prijava za svjetske igre sukladno kriterijima SOH. 

Održani su Zdravstveni programi: Promocija zdravlja i Zabavno vježbanje. Volonteri su bili 

polaznici Policijske akademije, učenici 2. gimnazije iz Zagreba i studenti KIF-a, te učenici OŠ 

Lijepa naša Tuhelj iz Tuhlja. 

Združeni malonogometni turnir održan je u Zaprešiću 05. studenog 2015. godine. Nastupilo je 

9 ekipa. 

Program Mladi sportaši održan je 26. studenog 2015. godine u Zagrebu na Policijskoj 

akademiji, a sudjelovalo je 67 sportaša sa i bez intelektualnih teškoća između dvije i sedam 

godina. Volontirali su polaznici Policijske akademije. 

Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu održano je 03. prosinca 2015. godine u Koprivnici, a  

nastupilo je 17 ekipa ukupno 63 sportaša. 

Dalmacija bowling održan 03. prosinca 2015. godine u Kaštelama, a nastupilo je 6 ekipa 

ukupno 24 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u floorballu održano je 14. prosinca 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 

12 ekipa. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

Točka 4. 

Plan i program za 2016. godinu – kalendar natjecanja  

Svi su primili prijedlog plana i programa za 2016. godinu koji je i jednoglasno usvojen uz 

neke ispravke kako slijedi: 
KALENDAR NATJECANJA 2016. / 2016 COMPETITION SCHEDULE 

Siječanj / January 

SO predigre Graz, Austrija 09.-14.01.2016. floorball 

Veljača / February 

PH alpsko skijanje / Alpine Skiing – Sljeme 

PH trčanje na krpljama / Snowshoeing  

PH skijaško trčanje / Cross – country skiing  

Ožujak / March 

PH atletika / Athletics – Daruvar 

PH bowling / Bowling – Zagreb 15. i 16.03.2016. 

Travanj / April 

Brzo i umjetničko klizanje / Speed and Figure Skating – Zagreb 

Združeni atletski miting / Unified Athletics – Pula 11. i 12.04.2016. 

Velika Gorica nogomet / Velika Gorica soccer 

Svibanj / May 

PH biciklizam / Cycling – Vrlika  

Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske / Special Olympics Croatia Summer Games, Zagreb,  

(atletika, bowling, pikado – kvota 6 + 3, natjecatelj može nastupiti u jednoj disciplini + zdravstveni 

program i obiteljski zdravstveni forum) 

PH nogomet / Soccer – Zaprešić i Podsused  24.05.2016. 

MATP / Motor Activity Training Program – Kraljevica,  

Lipanj / June 

Hrvatska bowling liga 1. kolo – Zagreb 

Srpanj/Jully 

2. Memorijalni floorball turnir – Dugo Selo 04.07.2016. 
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Rujan / September 

Odbojka / Volleyball – Zagreb  

Listopad / October 

Floorball/Floorball – Zagreb  

Plivanje / Swimming – Tuheljske Toplice (+ Zdravstveni programi) 

Studeni / November 

Združeni nogomet / Unified Soccer – Zaprešić  

Bowling liga 2. kolo – Zagreb 

Združena odbojka – Zagreb  

Mladi sportaši – Zagreb  

Prosinac / December 

PH stolni tenis / Table Tennis – Koprivnica  

Dalmacija bowling / Bowling – Kaštela  

 

Točka 5. 

Financijski plan i program za 2016. godinu 

Svi nazočni primili su prijedlog Financijskog plana Specijalne olimpijade Hrvatske za 2016. 

godinu. SOH ima status nacionalnog sportskog saveza i kao takav određeni dio sredstava 

prima od Hrvatskog olimpijskog odbora kao što je naknada za administrativne poslove, 

materijalni troškovi i drugo, a ostatak do visine potrebnih sredstava osigurava pisanjem 

projekata i od donatora. U situaciji da je HOO donio svoj proračun za 2016. godinu, a državni 

proračun za 2016. godinu nije donesen, te da je pisanje projekata i animacija donatora uvijek 

upitna, tako i naš plan trebamo uzeti s rezervom. 

Nakon rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 6. 

Izbor i imenovanje inventurnog povjerenstva 

Uz obrazloženje da smo po zakonu obavezni obavljati inventuru bez obzira na vrlo malo 

imovine, u inventurno povjerenstvo predloženi su Slađana Tatić i Tihomir Prusina. Izabrani 

su jednoglasno. 

 

Točka 7. 

Razno 

Obaviješteni su svi prisutni da će uskoro biti raspisan natječaj sukladno Pravilniku o 

kriterijima, a za odlazak na SO svjetske zimske igre u Austriji 2017. godine i da se pripreme. 

Također je predloženo da se zbog štednje za sljedeću Skupštinu pripremi i u  Statut ugradi 

mogućnost izjašnjavanja poštom ili elektroničkom poštom. 

 

Zapisničar:        Ovjerovitelji zapisnika: 

 

Franjo Horvat         Sandra Jadrijević 

 

 

 

        Ivica Rabuzin 

 

 

Prilog: 

Financijski plan SOH za 2016. 

Odluka o imenovanju inventurnog povjerenstva 


