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Zapisnik s  
 
I./18. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 10.01.2018. 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; 
Dujo Vrančić, koordinator pratećih programa i član uže obitelji športaša s intelektualnim 
teškoćama i  
Jasna Ižaković, koordinatorica za javnost i koordinatorica za ravnopravnost spolova u športu. 
Dakle, prisutna je većina članova UO i sve odluke su pravovaljane. 
Na sjednici su još prisutni:  
Zdenko Mlakar, predsjednik SOH, 
Vlado Strbad, športski direktor SOH i  
Franjo Horvat, nacionalni direktor SOH. 
 
Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika sa II./17. sjednice Upravnog odbora od 20.11.2017. 
održanog u Zagrebu, predsjednik UO Goran Bence predložio je sljedeći dnevni red: 
 

1. Izbor kandidata za odlazak na Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. 
prema natječaju Skupštine SOH od 24.11. do 15.12.2017.  

2. Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima – nogomet Saint Petersburg, travanj 2018. 
3. Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima – združena odbojka Zrenjanin, lipanj 2018. 
4. Razno  

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 
Točka 1.  
Izbor kandidata za odlazak na Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade Abu Dhabi 2019. prema 
natječaju Skupštine SOH od 24.11. do 15.12.2017.  
Svi članovi Upravnog odbora materijale su primili prije sjednice, pa tako i zapisnik sa sastanka 
predsjednika, športskog i nacionalnog direktora SOH koji je ujedno bio i njihov zajednički 
prijedlog za razmatranje Upravnom odboru SOH. Na što je Goran Bence konstatirao da će to 
uvelike olakšati posao Upravnom odboru. Stiglo je 13 pravovaljanih prijava. Prijava koja je stigla 
04.01.2018. godine nije se niti razmatrala.  Rasprava se vodila po točkama, a bila je temeljita i 
propitivali su se svi aspekti za i protiv. Sučeljavanjem argumenata i pojedinačnim izjašnjavanjem 
svakog prisutnog člana UO o svakoj pojedinoj točci stigli smo i do zaključka. Uvažavajući 
odricanje od prijave ekipa s najviše bodova, a također želeći dati priliku i onima koji do sada nisu 
nastupili na međunarodnim natjecanjima došlo se do jednoglasne odluke da se u cijelosti prihvaća 
predloženi prijedlog od strane predsjednika, športskog i nacionalnog direktora. Ekipe koje trebaju 
uplatiti iznos od 4.000,00 kuna uplatu moraju izvršiti najkasnije do 01.10.2018. godine s 
naznakom participacija za sudjelovanje asistenta. Da bi povećali mogućnost sudjelovanja većeg 
broja ekipa odlučili smo se na ovo rješenje. Na taj način će i mlađi imati priliku sudjelovati, ali i  
isteći iskustvo. Cijena za sudjelovanje dva dodatna asistenta iznosi 4.000,00 eura. Također je 
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zaključeno da rok za žalbe traje od 11.01. do 18.01.2018. godine, a rješavanje žalbe i odgovor  
moraju biti najkasnije do 25.01.2018.  i tek tada će svi izabrani u ovom ili izmijenjenom obliku 
biti potvrđeni i postati pravovaljani kandidati za sudjelovanje na Igrama. Naravno ne smije se 
zaboraviti da će sve ekipe sudionice osim športaša kandidata morati prijaviti i športaše zamjene.  
 
Točka 2.  
Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima – nogomet Saint Petersburg, travanj 2018. 
Predsjednik UO SOH je rekao da je pred registracija odrađena na vrijeme, a nacionalni direktor je 
objasnio da je to Europski turnir Specijalne olimpijade u nogometu po sistemu 6+1 i da mogu 
nastupiti igrači stariji od 16 godina a mlađi od 30, na turniru će nastupiti 16 ekipa a domaćini će 
odabrati koga će prihvatiti od pred prijava. Sudjelovati može 10 igrača + 2 trenera + vođa 
delegacije. Čeka se odgovor i tada će se raspisati natječaj za sudjelovanje. Izvješće i zaključak su 
prihvaćeni jednoglasno.  
 
Točka 3.  
Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima – združena odbojka Zrenjanin, lipanj 2018. 
Konstatirano je da smo izvršili pred registraciju i da očekujemo odgovor da li smo primljeni na 
natjecanje. Pred prijava je izvršena na vrijeme i po svim propisima, a s obzirom na blizinu 
nadamo se da će prihvatiti našu prijavu. To je Europski kup u združenoj odbojci na kojem 
sudjeluje 16 ekipa, 5 športaša i 5 partnera koji moraju biti stari između 16 i 25 godina. 
Kada dobijemo odgovor na pred prijavu slijedi natječaj za sudjelovanje na natjecanju. Izvješće i 
zaključak su prihvaćeni jednoglasno. 
 
Točka 4. 
Razno 
Još se raspravljalo o odlasku na Igre i o tome da je to druga kultura, te da treba na to posebno 
skrenuti pozornost trenerima. Tu zadaću na sebe je preuzeo Goran Bence. 
 
Predsjednik UO SOH Goran Bence je konstatirao da je sjednica završila u 18.25 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Franjo Horvat, prof. 
 
 

Predsjednik UO SOH: 
Goran Bence, dipl.def. 

 


