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II./17. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 20.11.2017. godine u 

Zagrebu s početkom u 17.00 sati. 

 

Sjednicu Upravnog odbora otvorio je predsjednik Upravnog odbora Specijalne olimpijade 

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

Goran Bence, predsjednik UO SOH i stručnjak za osobe s intelektualnim teškoćama;  

Mladen Modrić, koordinator za međunarodne odnose; 

Tomica Šoštar, stručnjak za šport;  

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

teškoćama; 

Jasna Ižaković, koordinatorica za javnost i koordinatorica za ravnopravnost spolova u športu i 

Petar Kalks, športaš s intelektualnim teškoćama. 

Dakle, prisutna je većina članova UO i sve odluke su pravovaljane. 

Na sjednici su još prisutni:  

Zdenko Mlakar, predsjednik SOH i  

Franjo Horvat, nacionalni direktor SOH. 

 

Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika sa I./17. sjednice Upravnog odbora od 06.06.2017. 

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

 

1. Izvješće o radu u proteklom razdoblju 

2. Financijsko izvješće o poslovanju u 2016. godini 

3. Gothia Cup, Švedska 2017. godine – izvješće  

4. Akreditacija SOH za 2018. godinu – izvješće  

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

6. Plan i program za 2018. godinu – kalendar natjecanja 

7. Financijski plan za 2018. godinu 

8. Priprema Skupštine SOH  

9. Razno  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 1.  

Izvješće o radu u proteklom razdoblju 

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 

Izvješće je predano državnom uredu za reviziju. Prihode, rashode i bilancu primili su svi članovi 

SOH, pa tako i članovi UO. Nadzorni odbor SOH prihvatio je financijsko izvješće. Svi navedeni 

dokumenti objavljeni su na mrežnim stranica SOH od ožujka 2017. godine. Predsjednik UO SOH 

Goran Bence pitao je prisutne da li su proučili izvješće i da li ima nepoznanica pa da ih sada 
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raspravimo i obrazložimo. Nije bilo upita. Bez prethodnog čitanja, a uz gore navedeno, izvješće 

je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 3.  

Gothia Cup, Švedska 2017. godine – izvješće 

Izvješće je podnio predsjednik SOH Zdenko Mlakar osvrnuvši se na sigurnosnu situaciju i 

vremenski termin koji je otežavao pripreme za odlazak. Također je spomenuo da je to velik 

događaj, s velikim brojem ekipa. Nije zaboravio spomenuti niti osvajanje brončane medalje bez 

obzira na prethodno navedene poteškoće. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 4. 

Akreditacija SOH za 2018. godinu – izvješće 

Nacionalni direktor Franjo Horvat je rekao da su sukladno novoj metodologiji SOI podneseni svi 

potrebni dokumenti za polu akreditacijsko razdoblje (tj. za sljedeću godinu). Po novoj 

metodologiji akreditacijsko razdoblje traje dvije godine. Svake dvije godine produžuje se 

akreditacija, a svake godine tzv. mala akreditacija, tj. učitaju se potrebna izvješća  i dokumenti. 

Sve se odrađuje putem internet aplikacije. Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

Točka 5. 

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

Kvota za  Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade, Abu Dhabi 2019. koju smo dobili: stolni 

tenis 1 športaš (M) + 1 športašica (M) + 1 trener (T), bowling 1M+1Ž+1T, plivanje 2M+2Ž+1T, 

atletika 2M+2Ž+1T i dva voditelja. Ukupno 18 osoba, od toga 6 športaša, 6 športašica, 4 trenera i 

dva vođe delegacije. 

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. Predsjednik SOH 

Zdenko Mlakar na to je dodao da se s njim ne slaže u potpunosti. 

Dogovoreno je i jednoglasno usvojeno da se natječaj raspiše od 24.11. do 15.12.2017. godine 

sukladno Kriterijima za odlazak na međunarodna natjecanja. 

 

Točka 6. 

Plan i program za 2018. godinu – kalendar natjecanja 

Svi su prethodno primili kalendar natjecanja, a s kojim su i dobro upoznati, a nacionalni direktor 

SOH Franjo Horvat je dodao opasku da se od sljedeće godine planira održavanje natjecanja u 

bowlinu i kuglanju što do sada nije bio slučaj nego je bilo ili jedno ili drugo. Plan je jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Točka 7. 

Financijski plan za 2018. godinu 

Plan su primili svi prethodno. Predsjednik UO SOH Goran Bence je zamolio nacionalnog 

direktora da obrazloži sve stavke, tako da svi članovi UO SOH po potrebi mogu obrazlagati i 

braniti pojedine stavke na sutrašnjoj sjednici Skupštine. Plan je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 8. 

Priprema Skupštine SOH 

Predsjednik UO SOH Goran Bence je rekao da pošto smo apsolvirali prethodne točke to znači da 

smo i ovu uspješno odradili, budući da smo na taj način odradili pripremu za sutrašnju sjednicu 

Skupštine. Još je upitao sve prisutne da li imaju prijedlog izmjene dnevnog reda za sjednicu 

Skupštine SOH tako da i tu mogu zauzeti zajednički stav. Nije bilo prijedloga tako da su već 

usuglašene stavove jednoglasno potvrdili. 

 

Točka 9. 

Razno 

Govorilo se o tome da su nam smanjili kvotu za Igre u Abu Dhabi-u i da bez obzira na lošu 

financijsku situaciju ne bi trebali imati većih problema za financiranje prijevoza, a po običaju za 

opremu još uvijek ostaje borba do zadnjeg trena. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se na 

savjetovanje u Budimpeštu 06. – 08. prosinca 2017. godine pošalje Slađanu Tatić, budući da je 

ona koordinator za program Mladi športaši.  

Predsjednik UO SOH Goran Bence je konstatirao da je sjednica završila u 18.40 sati. 

 

 

Zapisničar: 

Franjo Horvat, prof. 

 

 

Predsjednik UO SOH: 

Goran Bence, dipl.def. 
 


