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Zapisnik s  
 
I./19. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 28.03.2019. 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;  
Silvija Kovač, stručnjakinja za financije i povjerenica za informiranje 
Jasna Ižaković, koordinatorica za javnost i koordinatorica za ravnopravnost spolova. 
 
Dakle, prisutna je većina članova UO i sve odluke su pravovaljane. 
Na sjednici su još prisutni:  
Denis Sušac, predsjednik SOH i 
Franjo Horvat, nacionalni direktor SOH. 
 
Zapisnik sa II./18. sjednice Upravnog odbora od 13.09.2018. održanog u Zagrebu usvojen je 
jednoglasno.  
Dnevni red je predsjednik UO Goran Bence dao na usvajanje: 
 

1. Izvješće o radu u proteklom razdoblju 
2. Financijsko izvješće o poslovanju za 2018. 
3. Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. godine - izvješće 
4. Plan i program za 2019. godinu – kalendar događanja 
5. Financijski plan za 2019. godinu 
6. Priprema Skupštine Specijalne olimpijade Hrvatske 
7. Razno  

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 
Točka 1.  
Izvješće o radu u proteklom razdoblju 
Svi članovi UO SOH izvješće su prethodno primili.  
Uz izvješće o redovnom radu izvješće o sudjelovanju na Savjetovanju za trčanje na krpljama 
izvješće je podnio Denis Sušac predsjednik SOH kao jedan od sudionika tog događanja. 
Uz kratku raspravu izvješća su jednoglasno usvojena. 
 
Točka 2.  
Financijsko izvješće o poslovanju u 2018. godini 
Izvješće je predano državnom uredu za reviziju. Prihode, rashode, bilancu i bilješke uz izvješće 
primili su svi članovi UO zajedno s ostalim materijalima.  Nadzorni odbor SOH prihvatio je 
financijsko izvješće. Svi dokumenti objavljeni su na mrežnim stranica SOH. Nakon duže 
rasprave i nakon što je nacionalni direktor obrazložio pojedine stavke izvješće je prihvaćeno 
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jednoglasno. Budući da ima mjesta za poboljšanje financijskog izvješća donijeta je odluka o 
promjeni računovođe.  
 
Točka 3.  
Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. godine - izvješće 
Izvješće je u pisanom obliku podnio Denis Sušac, predsjednik SOH. Taj način predaje izvješća 
pohvalio je predsjednik UO SOH Goran Bence. Nakon što se razgovaralo o događanjima na 
Igrama izvješće je prihvaćeno jednoglasno. 
 
Točka 4. 
Plan i program za 2019. godinu – kalendar događanja 
Svi su plan primili s ostalim materijalima. U odnosu na zadnju sjednicu UO u njega su dodana i 
natjecanja: Tilburg, Nizozemska - međunarodni malonogometni ženski turnir, Gothia kup, muški 
međunarodni turnir u Švedskoj i kao takav je i jednoglasno usvojen. 
 
Točka 5. 
Financijski plan za 2019. godinu 
Financijski plan su također svi prethodno primili i jednoglasno je usvojen. 
 
Točka 6. 
Priprema Skupštine SOH 
Usvajanjem izvješća te planova u prethodnim točkama praktično je izvršena priprema sjednice 
Skupštine SOH, uz napomenu da svima 20.04.2019. ističu mandati, te je ovo i izborna sjednica 
Skupštine Specijalne olimpijade Hrvatske. Dogovoreno je da se sjednica Skupštine sazove za 
11.04.2019. u 17.00 sati. 
 
Točka 8. 
Razno 
Raspravljalo se o izboru novog računovođe i nakon kraće rasprave nacionalni direktor je dobio 
zadatak da odradi taj dio. 
Predsjednik UO SOH utvrdio je da je sjednica završila u 18.30 sati. 
 
Zapisničar: 
Franjo Horvat, prof. 
  
 
 

Predsjednik UO SOH: 
Goran Bence, dipl.defektolog 

 


