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Zapisnik s  

 

I./17. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 06.06.2017. godine u 

Zagrebu. 

 

Sjednicu Upravnog odbora otvorio je predsjednik Upravnog odbora Specijalne olimpijade 

Hrvatske Goran Bence koji je konstatirao da su prisutni članovi UO SOH: predsjednik UO SOH i 

stručnjak za osobe s IT Goran Bence; stručnjak za šport Tomica Šoštar; koordinator pratećih 

programa i član uže obitelji športaša s intelektualnim teškoćama Dujo Vrančić, koordinator za 

međunarodne odnose Mladen Modrić, dok su Jasna Ižaković, Petar Kalks i Silvija Kovač 

opravdali svoj izostanak. 

Prisutna  su četiri člana UO te postoji kvorum i sve odluke su pravovaljane. 

Na sjednici su još prisutni: predsjednik SOH Zdenko Mlakar; športski direktor Vlado Strbad i 

nacionalni direktor SOH Franjo Horvat.  

 

Nakon jednoglasnog usvajanje zapisnika sa II./16. sjednice Upravnog odbora od 09.11.2016. 

održanog u Zagrebu, predsjednik UO Goran Bence predložio je sljedeći dnevni red: 

 

1. Izvješće o radu u 2016. godini 

2. Financijsko izvješće o poslovanju u 2016. godini 

3. Gothia Cup, Švedska – delegacija i kriteriji izbora 

4. Izvješće sa Zimskih svjetskih igara Specijalne olimpijade, Austrija 2017.  

5. Priprema Skupštine SOH  

6. Razno  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 1.  

Izvješće o radu u 2016. godini 

Na  pitanje tko će pročitati izvješće, odgovoreno je da su svi izvješće primili s pozivom i pročitali 

te nije potrebno čitanje nego se odmah pristupilo glasanju. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 2.  

Financijsko izvješće o poslovanju u 2016. godini 

Svi su izvješće primili prethodno (bilancu te prihode i rashode), a samo izvješće objavljeno je na 

mrežnim stranicama Specijalne olimpijade Hrvatske. Nacionalni direktor Franjo Horvat 

obavijestio je UO SOH o upitima Silvije Kovač o pojedinim stavkama tog izvješća na koja joj je 

on odgovorio u okviru njegovih saznanja. Detalje oko inspekcijskog nadzora Ministarstva 

financija iznio je predsjednik SOH Zdenko Mlakar, čitajući Rješenje nadzora. Nalaz nadzora je 

pokazao ispravnost financijskog poslovanja, a izvršen je zbog anonimne prijave. 

Nakon kratke rasprave izvješće je jednoglasno usvojeno.  

 

Točka 3.  

Gothia Cup, Švedska – delegacija i kriteriji izbora 

Predsjednik UO Goran Bence iznio je upite Silvije Kovač o načinu i kriterijima izbora delegacije 

za odlazak na Gothia Cup u Švedsku. Nacionalni direktor Franjo Horvat je odgovorio da je to bio 
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njegov prijedlog da se ide na to natjecanje jer bi na taj način mogli iskoristiti sredstva koja nam 

osigurava HOO za odlazak na međunarodna natjecanja. Također se javio za riječ predsjednik 

SOH Zdenko Mlakar koji je rekao da on nije bio oduševljen tom idejom zbog okolnosti da su 

ljetni praznici i da će sigurno biti problem okupiti športaše i kvalitetno odraditi pripreme i da se 

boji poteškoća s tim u vezi. Raspravom je utvrđeno da je poštivana procedura izbora delegacije 

prema Pravilniku o kriterijima za sudjelovanje sportaša na SO međunarodnim igrama. 

Što znači da su sukladno ranijem dogovoru nakon sastanka predsjednika, športskog i nacionalnog 

direktora SOH o njihovom prijedlogu na vrijeme bili obaviješteni svi članovi UO SOH koji nisu 

zatražili sazivanje i naknadnu raspravu na UO SOH.  

Ranije dogovorena procedura izbora delegacije za međunarodna natjecanja:  

Sastanak predsjednika, športskog i nacionalnog direktora SOH koji iznose prijedlog delegacije, 

UO SOH potvrđuje ili dopunjuje prijedlog,  

a nakon toga Skupština SOH potvrđuje ili dopunjuje prijedlog.  

Odluke na sva tri nivoa donose se konsenzusom ili glasovanjem.  

Zaključak: delegacija za odlazak na Gothia Cup u Švedsku izabrana je na pravičan i pošten način.  

 

Točka 4. 

Izvješće sa Zimskih svjetskih igara Specijalne olimpijade, Austrija 2017. 

Izvješće sa Zimskih igara također su svi prethodno primili. Predsjednik UO SOH Goran Bence 

čestitao je svim trenerima i vodstvu na kako je rekao izvrsnim rezultatima i trudu koji su uložili u 

pripreme. Razgovaralo se o zanimljivostima sa Igara. 

 

Točka 5. 

Priprema Skupštine SOH  

Nakon kraće rasprave dogovoreno je da se sjednica Skupštine pripremi za prvu polovicu 

listopada, jer će se već tada i znati kvote za Ljetne svjetske igre Specijalne olimpijade 2019., a i 

sazivanje u lipnju je nezgodno zbog obaveza velikog broja članova Skupštine (kraj školske 

godine). 

 

Točka 6. 

Razno 

Nacionalni direktor Franjo Horvat obavijestio je UO o nekim događanjima vezanim uz SOH. 

Upućen je upitnik za koordinatorice za žene našoj koordinatorici Jasni Ižaković. U narednom 

razdoblju biti će određena kvota za Ljetne svjetske igre Specijalne olimpijade u Abu Dhabi-u 

2019.  Potrebno je izraditi projekciju financijskog plana za sljedeću godinu vezano uz HOO i 

nastojanju da se povećaju sredstva za šport. Odobren je projekt za ovu godinu za Zdravstveni 

obiteljski program. Također traži se očitovanje od SOI o prijedlogu novih akreditacijskih 

naknada. Steve Rukavina je javio da skuplja sredstva u Americi za djelovanje SOH. Primili smo 

donaciju od Herbalife za sudionike Zimskih igara 2017.  

Budući da prema dopisu od SOI voditeljice Zdravstvenog programa Ilse Hemmelmayr naš 

kandidat nema odgovarajuće kvalifikacije jednoglasan zaključak UO SOH je da nacionalni 

direktor raspiše ponovni natječaj u kojem se traži kandidat za kliničkog direktora Zabavnog 

vježbanja. Kandidat može biti isključivo fizioterapeut. Održavanje Ljetnih igara SOH za ovu 

godinu dogovoreno je za kraj rujna u suradnji s Kineziološkim fakultetom i Policijskom 

akademijom, po već utvrđenim kriterijima. Prije nego je završio sjednicu UO predsjednik UO 

Goran Bence je kazao da Specijalna olimpijada Hrvatske ide u pravom smjeru a što nam govori 



 

3   |  Special Olympics 

povezivanje sa zajednicom kroz suradnju s Kineziološkim fakultetom, Policijskom akademijom, 

raznim srednjim školama. Također je spomenuo i dobar odaziv roditelja na naše akcije i 

tendenciju rasta tog odaziva. 

 

 

Zapisničar: 

Franjo Horvat, prof. 

 

 

Predsjednik UO SOH: 

Goran Bence, dipl.def. 
 


