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Z A P I S N I K 

 

sa redovne sjednice Skupštine SPECIJALNE OLIMPIJADE HRVATSKE od 21.11.2017. 

godine održane u Markuševcu Turopoljskom, Grebec 9, Western Ranch Cowboy. Sjednica je 

započela u 10.00 sati. 

Svi predstavnici članova prethodno su dobili sve potrebne materijale.  

 

Na početku sjednice pristupili smo izboru radnih tijela (verifikacijsko povjerenstvo i 

ovjerovitelji zapisnika). 

U verifikacijsko povjerenstvo predloženi su Tomislav Dubravčić, Violeta Ćelan i Robert 

Đukić, a za ovjerovitelje zapisnika: Ivica Rabuzin i Sandra Jadrijević. Svi predloženi izabrani 

su jednoglasno. Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da je prisutno 28 predstavnika članova 

SOH od ukupno 39 što znači da je prisutna većina i da su sve odluke pravovaljane. 

 

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; 

Milivoj Bujanić – Centar za rehabilitaciju Varaždin; 

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

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

Davor Caren – Dnevni centar za rehabilitaciju Egida, Zagreb; 

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

potrebama, Zagreb; 

Sandra Jadrijević – Centar za autizam Zagreb; 

Željko Vušak – Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica; 

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

Violeta Ćelan – Centar za rehabilitaciju Rijeka;  

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

Pavlina Miljković – Škola za odgoj i obrazovanje Pula,  

Alen Marošević – Sportska udruga Veliko srce, Koprivnica; 

Tihomir Prusina – Centar za rehabilitaciju Zagreb;  

Biserka Trebec – Udruga tjelesnih invalida Kaštela; 

Robert Đukić – Centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica; 

Ivan Kos – Klub specijalnih športova Ozalj; 

Josip Lesjak – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, Čakovec; 

Sandi Keser – Centar za rehabilitaciju Pula; 

Snježana Mergon – Centar za odgoj i obrazovanje Križevci; 

Jasna Ižaković – Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek; 

Tomislav Dubravčić – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Golubica, Vukovar; 

Marko Štrucelj – Centar za rehabilitaciju Nada, Karlovac; 

Antonio Požgaj – Udruga za inkluziju Lastavice, Split; 

Dunja Ščapec – Srednja strukovna škola Varaždin; 

Matija Mihalić – Plivački klub Natator, Zagreb; 

Franjo Horvat – Centar za rehabilitaciju Stančić, Dugo Selo. 

 

Na sjednici je bilo još prisutno 12 osoba, uglavnom roditelji ili drugi članovi obitelji naših 

športaša. 

 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 09. svibnja 2016. u Delnicama. 

Na tekst zapisnika nije bilo prigovora te je usvojen jednoglasno. 
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Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 

2. Financijsko izvješće o poslovanju u 2016. godini  

3. Abu Dhabi 2019. godine, Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade – natječaj  

4. Prijedlog Plana i programa za 2018. godinu  

5. Financijski plan i program za 2018. godinu 

6. Obiteljski program SOH 

7. Razno 

 

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 dodavši da smo sudjelovali na Zimskim svjetskim igrama 

Specijalne olimpijade u Austriji 2017. i Gothia Cup-u u Švedskoj. Pohvalio je sve naše 

športaše i trenere koji su sudjelovali na međunarodnim natjecanjima na odgovornom radu i 

ponašanju, a također nije zaboravio spomenuti i zavidan broj medalja koje su osvojili. Na 

Zimskim igrama 6 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih i također broncu na Gothia Cup-u u 

Gothenburgu, Švedska. Izvješće je usvojeno jednoglasno.  

 

 

Točka 2.  
Financijsko izvješće o poslovanju u 2016. godini 

Svi prisutni primili su bilancu neprofitne organizacije i izvještaj o prihodima i rashodima koji 

je upućen državnom uredu za reviziju. Nadzorni odbor SOH je usvojio financijsko izvješće. 

Financijsko izvješće objavljeno je na Internet stranicama SOH od ožujka 2017.  

Financijsko izvješće je prihvaćeno sa 27 glasova za i jednim suzdržanim. 

 

 

Točka 3. 

Abu Dhabi 2019. godine, Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade – natječaj 

Kvota delegacije Specijalne olimpijade Hrvatske za Igre u Abu Dhabi-u je: 

Stolni tenis 1M+1Ž+1 trener, bowling 1M+1Ž+1 trener, plivanje 2M+2Ž+1 trener, atletika 

2M+2Ž+1 trener, dva voditelja delegacije, što znači 12 športaša, 4 trenera i dva vođe 

delegacije, ukupno 18 osoba. Sukladno zaključcima sa sjednice Upravnog odbora SOH 

predloženo je da se natječaj za odlazak na Igre raspiše 24.11.2017. i traje do 15.12.2017. 

Nacionalni direktor SOH Franjo Horvat je rekao da se Luč neće kandidirati za ove Igre, te da 

isto očekuje od Tuškanca. Luč na godišnjoj razini sakupi preko 500 bodova, Tuškanac 300, 

dok su ostali oko sto ili manje. Iako bodovi daju prednost, priliku treba dati i drugima, a za što 

smo se zalagali u ranijim vremenima. Tome je dodao, a da bi potkrijepio svoje stajalište da 

niti on ne želi ići kao pomoćnik vođe delegacije i za to mjesto predložio Mladena Modrića. 

Prijedlog za natječaj usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 4.  

Prijedlog plana i programa za 2018. godinu 

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

događanjima. Bilo je riječi da strategija SOH više nije povećanje broja natjecanja nego 

povećanje kvalitete, a u skladu s tim SOH je kao svoj strateški cilj prema SOI navela 
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povećanje broja natjecatelja u trčanju na krpljama, a ne uvođenje nekog novog športa koji su 

se nudili. Plan i program je usvojen jednoglasno.  

 

Točka 5. 

Financijski plan i program za 2018. godinu 

Budući da naše financiranje ovisi o sredstvima iz HOO, naš plan je i baziran na financijskim 

sredstvima koja su planirana za nas, iako gotovo nikada nije moguće i povući ta sredstva iz 

HOO-a zbog njihovih pravila. Iako su svi savezi prosvjedovali da to nije u redu da dodijele 

sredstva, a onda nacionalni savez ne može njima raspolagati. To nije samo naš problem nego 

većine nacionalnih športskih saveza. Naravno plan je baziran i na sredstvima od donacija i 

sponzorstava koja uspijemo ostvariti od Specijalne olimpijade i drugih. Prijedlog financijskog 

plana svi su prethodno primili, usvojen je na UO SOH. U istom obliku plan je jednoglasno 

usvojen. 

 

Točka 6. 

Obiteljski program SOH 

I ove godine smo uz pomoć Specijalne olimpijade Europe / Euroazije organizirali sjednicu 

Skupštine Specijalne olimpijade Hrvatske i Obiteljski zdravstveni forum (FHF). Na  sjednicu 

i na forum pozvani su jedan predstavnik člana SOH i jedan predstavnik roditelja iz toga člana 

SOH. Razgovaralo se ulozi roditelja u promociji Specijalne olimpijade Hrvatske. 

Svi prisutni su se složili da moramo ustrajati na jačanju obiteljskog programa bez obzira na 

poteškoće i to da smo na dobrom početku, ali ipak početku. 

 

Točka 7. 

Razno 

Nacionalni direktor SOH Franjo Horvat, prenio je zahtjev Željka Libjaka da ga se razrješi 

dužnosti predsjednika Nadzornog odbora SOH iz osobnih razloga. Prijedlog je usvojen 

jednoglasno. Za novog predsjednika NO SOH predložen je Željko Fureš, drugih prijedloga 

nije bilo. Prijedlog je također usvojen jednoglasno. 

Predsjednik SOH Zdenko Mlakar zahvalio je svima na dolasku i konstatirao da je sjednica 

završila u 11.15 sati i dodao da nakon kratke pauze svi zajedno nastavljamo s radom na 

Obiteljskom zdravstvenom forumu. 

 

 

Zapisničar:        Ovjerovitelji zapisnika: 

 

Franjo Horvat         Ivica Rabuzin 

 

 

 

 

        Sandra Jadrijević 

 

 


