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II./18. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 13.09.2018. godine u 

Zagrebu s početkom u 16.00 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;  

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. 

 

Zapisnik sa I./18. sjednice Upravnog odbora od 10.01.2018. održanog u Zagrebu usvojen je 

jednoglasno. Uočene su greške u pozivu na dnevnom redu i odmah su ispravljene. Točka 5. 

umjesto financijski plan za 2018. promijenjeno je u 2019. i točka 6. umjesto poslovnici o radu 

tijela SOH u pravilnici i poslovnici o radu tijela SOH. 

Takav ispravljeni dnevni red je predsjednik UO Goran Bence dao na usvajanje: 

 

1. Izvješće o radu u proteklom razdoblju 

2. Financijsko izvješće o poslovanju za 2017. 

3. Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. godine 

4. Plan i program za 2019. godinu – kalendar događanja 

5. Financijski plan za 2019. godinu 

6. Pravilnici i poslovnici o radu tijela SOH 

7. Priprema Skupštine Specijalne olimpijade Hrvatske 

8. Razno  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 1.  

Izvješće o radu u proteklom razdoblju 

Izvješće su svi članovi UO prethodno primili u pisanom obliku. 

Predsjednik UO Goran Bence zamolio je nacionalnog direktora Franju Horvata da skrene pažnju 

na neke bitne detalje, što je ovaj i učinio. Uz kratku raspravu izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 2.  

Financijsko izvješće o poslovanju u 2017. godini 

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

UO zajedno s ostalim materijalima.  Nadzorni odbor SOH prihvatio je financijsko izvješće. Svi 

navedeni dokumenti objavljeni su na mrežnim stranica SOH. Također uz kratku raspravu izvješće 

je prihvaćeno jednoglasno. 
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Točka 3.  

Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. godine 

Nacionalni direktor Franjo Horvat iznio je probleme sa SO Connect programom za registraciju 

delegacije za Igre, na to se nadovezao Predsjednik SOH Zdenko Mlakar da i ostale delegacije 

imaju iste probleme a pogotovo sada na kraju kada su objavili da svi moraju imati zamjene (čak i 

HOD i A-HOD) ili neće biti moguć nastup u slučaju neke nepredviđene situacije. Raspravljalo se 

i o problemu sa smanjenom kvotom i problemom oko dodatnog staffa.  

Jednoglasno je donijet zaključak da se Odluka od 09.07.2018. koja je donijeta na temelju 

glasovanja mailom prihvaća. Odluka je donijeta na temelju glasovanja mailom zbog tadašnje ne 

mogućnosti sazivanja sjednice, a u cilju ne narušavanja postupka registracije s kojim je ionako 

bilo dovoljno poteškoća. 

Raspravljalo se i o koncertu Nine Badrić koji je donatorski a organizira ga Zaklada Hrvatska za 

djecu gdje je jedan koncert za Ninu Badrić (financijski), a drugi za Specijalnu olimpijadu 

Hrvatske. Pokrovitelji su: predsjednica RH, predsjednik Vlade RH, grad Zagreb, Središnji 

državni ured za šport i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Bilo je 

riječi o nabavci karata, opreme i ostalog. Zahvaljujući koncertu nadamo se da će financijska 

konstrukcija biti zatvorena. Športske pripreme teku po rasporedu. 

 

Točka 4. 

Plan i program za 2019. godinu – kalendar događanja 

Svi su plan primili prethodno i kako je konstatirao predsjednik UO vrlo dobro s njim upoznati jer 

mogli bi reći da je već uobičajen, a događanja ima dovoljno za svačiji ukus. Usvojen je 

jednoglasno. 

 

Točka 5. 

Financijski plan za 2018. godinu 

Plan su primili svi prethodno. Rasprava je pod ovom točkom bila najživlja. Raspravljalo se o 

donatorskom skijanju na Sljemenu, o predstojećem koncertu, JANAF-u i svemu što bi moglo 

popraviti financijsku situaciju. Financiranje od HOO se očekuje uobičajeno uz neko manje 

povećanje. Predsjednik UO SOH Goran Bence  pohvalio je ideju za koncert, a plan je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 6. 

Pravilnici i poslovnici o radu tijela SOH 

Osim o ovim pravilnicima i poslovnicima koji su propisani zakonskom regulativom dosta je bilo i 

rasprave o Pravilniku o kriterijima za odlazak športaša na međunarodna natjecanja. Nakon 

poduže rasprave jednoglasno je donijet zaključak da se svi pravilnici i poslovnici pošalju na 

javnu raspravu članstvu SOH do 01.12.2018. godine. Svi mogu slati svoje primjedbe i prijedloge, 

a konačnu pravorijek će imati Skupština SOH. 

 

Točka 7. 

Priprema Skupštine SOH 

Prethodnim točkama definirani su svi parametri za pripremu sjednice Skupštine SOH. 

Dogovoreno da ćemo sjednicu Skupštine SOH sazvati sredinom prosinca 2018. 

 

Točka 8. 
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Razno 

Raspravljalo se o nemogućnosti prihvaćanja ponude SOI o uvođenju novih zdravstvenih 

programa. Nemamo resurse za preuzeti takve obaveze. Radi se o programu Otvorene oči, za koji 

mi nemamo odgovarajuću osobu koja je uključena u rad SOH, a što bi omogućilo održivost toga 

programa. Također smo morali odbiti poziv na neke međunarodne konferencije SOEE i SOI koje 

zbog financijske situacije ne možemo financijski pratiti. Također smo raspravljali i o prijavama 

za 5. Ljetne igre SOH, te o privolama i liječničkim pregledima. Jednoglasno je donijet zaključak 

da se dokumentacija šalje mailom u pdf-u do dana prijave, u protivnom nastup na natjecanjima 

neće biti moguć. 

Predsjednik UO SOH utvrdio je da je sjednica završila u 18.45 sati. 

 

Zapisničar: 

Franjo Horvat, prof. 

  

 

 

Predsjednik UO SOH: 

Goran Bence, dipl.defektolog 
 


