
U Cukrićima održan susret s prijateljima iz Moslavine 

 

Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre u Cukrićima, održan je prijateljski 

susret sa članovima Udruge slijepih Sisačko moslavačke županije. Domaćin susreta je bio 

Planinarsko rekreativni klub slijepih Istre u suradnji sa Udrugom slijepih Istre. Na susretu je 

održan ekipni i pojedinačni turnir u pikadu, ali su se pojedinci okušali i u igri košarke. 

Pobjednici ekipnog turnira bili su domaćini koji su pobijedili drugo plasiranu Udrugu iz Siska 

4:0. Pobjednička ekipa je bila u sastavu Zlatko Kuftić, Marija Legović, Milan Rojnić i Saša 

Stanković. U pojedinačnoj konkurenciji kategorije B1, natjecatelji bez ostatka vida, 

sudjelovalo je sedam natjecatelja. Broncu je dobila Marija Legović, srebro Zlatko Kuftić i 

zlato Radenko Družetić svi iz Pule. U pojedinačnoj konkurenciji kategorija B2, natjecatelji sa 

ostatkom vida, sudjelovalo je također sedam natjecatelja. Slavio je Ivan Grubić iz Siska ispred 

Stjepana Bubinca iz Siska i Saše Stankovića iz Pule. (C. B. G.) 

https://www.glasistre.hr/istra/u-cukricima-odrzan-susret-s-prijateljima-iz-moslavine-572971  

Glas Istre, 24.10.2018. 

1. sjeverno-jadranski kup slijepih u pikadu 

   

https://www.glasistre.hr/istra/u-cukricima-odrzan-susret-s-prijateljima-iz-moslavine-572971


 

SURADNJA UDRUGA SLIJEPIH IZ PULE, KOPRA I RIJEKE 

Suradnja Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper, Udruge slijepih Istarske 

županije i Udruge slijepih Primorsko-goranske županije traje već nekoliko desetljeća, a od 

ove godine svoje partnerske i prijateljske odnose su potvrdili i obilježavanjem „1. sjeverno-

jadranskog kupa slijepih u pikadu“. 

Ovogodišnjeg kupa domaćin je bio Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije u 

suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije. 

Aktivnost se provodi putem programa „Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u 

Istarskoj županiji“ i „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“, a koje financira 

lokalna  samouprava. 

1. Sjeverno-jadranski kup slijepih u pikadu održan je 16. listopada 2018. godine na 

Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog turizma 

– Luč Eduka – Cukrići. Susret se obilježio povodom Međunarodnog dana bijelog štapa. 

Pikado kup se održao u ekipnoj i pojedinačnoj kategoriji. 

U pojedinačnoj kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 7. 

natjecatelja: 

3. mjesto Zlatko Sandrić,   

2. mjesto Zlatko Kuftić, 

1. mjesto Aleksander Ninković. 

 

U pojedinačnoj kategoriji B2 – natjecatelji sa ostatkom vida, ukupno je sudjelovalo 11. 

natjecatelja: 

3. mjesto Drago Šajn,   

2. mjesto Terezija Gajski, 

1. mjesto Saša Stanković.   

    U ekipnoj konkurenciji rezultati su sljedeći: 

3. mjesto Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper,    

2. mjesto Udruga slijepih Primorsko goranske županije, 



1. mjesto Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu sa Planinarsko rekreativnim klubom 

slijepih Istarske županije. 

Domaćin „2. sjeverno – jadranskog kupa“ u pikadu bit će Udruga slijepih Primorsko – 

goranske županije kada obilježava i svoju 70. obljetnicu postojanja. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/1.-sjeverno-jadranski-kup-slijepih-u-pikadu  

Regional express, 17.10.2018. 

Sportske igre slijepih Istre 2018. 

 

   
 

   

 
 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/1.-sjeverno-jadranski-kup-slijepih-u-pikadu


ODRŽANA NATJECANJA U ŠAHU, PIKADU, VISEĆOJ KUGLANI I KOŠARCI 

Tijekom proteklog i ovog tjedna Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije u 

suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije je organizirao niz aktivnosti. 

 

U sklopu projekta „Sportske igre slijepih Istre“ kojeg financiraju Grad Pula i Grad Rovinj 

održana je druga aktivnost osoba oštećena vida te je tako 02. listopada 2018. godine u 

službenim prostorijama Kluba i Udruge održan šahovski turnir u kojem su sudjelovala četiri 

šahista. Podijeljene su medalje natjecateljima kako slijedi: 

3. mjesto Milan Rojnić, 

2. mjesto Davor Besedić, 

1. mjesto Saša Stanković. 

 

06. listopada 2018. godine pikado ekipa Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske 

županije u suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije su sudjelovali u Lipiku na 

prijateljskom pikado turniru povodom dana grada Lipika. Domaćin susreta je bila Udruga 

slijepih Pakrac – Lipik Susret se održao u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. 

U pojedinačnoj kategoriji natjecatelji bez ostatka vida, Željko Čižmešija je osvojio prvo 

mjesto, u kategoriji natjecatelji sa ostatkom vida, Zlatko Močenić je osvojio prvo mjesto, te 

ekipno se naša ekipa najbolje plasirala od 6 ekipa, a sastav ekipe su sačinjavali: Željko 

Čižmešija, Zlatko Kuftić, Zlatko Močenić i Saša Stanković. 

 

Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog 

turizma – Luč Eduka – Cukrići 09. listopada 2018. godine održana je završna aktivnost 

„Sportskih igara 2018“ u visećoj kuglani i košarci za osobe oštećena vida, u kategorijama 

pojedinačno i parovi.  Prije početka održavanja sportskih aktivnosti, članovi su minutom 

šutnje odali počast Zdravku Čopu, predsjedniku Udruge slijepih Požeško – slavonske županije 

koji je iznenada preminuo nakon održano pikado turnira u Lipiku. 

U pojedinačnom turniru u košarci sudjelovalo je 12 natjecatelja, od toga 5 natjecatelja iz 

kategorije B1, potpuno slijepe osobe, koje su igrale sa povezom na očima, te 7 natjecatelja iz 

kategorije B2, natjecatelji sa ostatkom vida. U turniru parova je sudjelovalo 6 parova. 

  

Plasmani su bili sljedeći: 

B1 

3. mjesto – Antonija Uka, 

2. mjesto – Zlatko Sandrić, 

1. mjesto - Zlatko Kuftić. 

B2 

3. mjesto – Ivan Fonović, 

2. mjesto – Amalia Miholić, 

1. mjesto - Zlatko Močenić. 

 

Kategorija parovi: 

3. mjesto – Zlatko Sandrić i Miliborka Kalebić, 

2. mjesto – Zlatko Močenić i Đina Tončić Fonović, 

1. mjesto - Zlatko Kuftić i Milan Rojnić. 



 

U pojedinačnom turniru na visećoj kuglani sudjelovalo je 13 natjecatelja, od toga 5 

natjecatelja iz kategorije B1, potpuno slijepe osobe, koje su igrale sa povezom na očima, te 8 

natjecatelja iz kategorije B2, natjecatelji sa ostatkom vida. U turniru parova je sudjelovalo 6 

parova. 

Plasmani su bili sljedeći: 

B1 

3. mjesto – Zlatko Kuftić, 

2. mjesto – Antonija Uka, 

1. mjesto - Zlatko Sandrić. 

B2 

3. mjesto –  Milan Rojnić, 

2. mjesto – Davor Besedić, 

1. mjesto – Terezija Gajski. 

 

Kategorija parovi: 

3. mjesto – Zlatko Kuftić i Milan Rojnić, 

2. mjesto – Zlatko Sandrić i Miliborka Kalebić, 

1. mjesto – Antonija Uka i Terezija Gajski.   
 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/sportske-igre-slijepih-istre-2018  
 

Regional express, 10.10.2018. 
 

Humanitarci iz Australije: Libero i Daisy Soldatić donirali novac za izgradnju 

Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre 

 

Uz rekreativno-zabavni karakter LUČ Eduke, stvorit će se pretpostavke za održavanje 

edukativnih skupova, što bi znatno poboljšalo kvalitetu života slijepih osoba, ali i svih 

osoba s invaliditetom na području Istarske županije 

 

  

Dobročinitelji i humanitarci iz Australije, Libero i Daisy Soldatić ponovno su donirali 

novac,ovaj put 6.174 eura, za dovršetak izgradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog centra 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/sportske-igre-slijepih-istre-2018


slijepih Istre, Regionalnog centra inkluzivnog turizma LUČ Eduka Cukrići, javlja Regional 

express.hr. 

Počasni član Udruge slijepih Istarske županije Libero Soldatić, porijeklom iz Šušnjevice kod 

Labina, već godina samoinicijativno te u okvirima Kluba Kralj Tomislav iz Sidneya 

humanitarnim akcijama daje značajan doprinos izgradnji središnjeg građevinskog objekta 

„Kuće svjetla“ i kompletnog sadržaja LUČ Eduke. Velik doprinos u organiziranju 

humanitarnih balova također je dao istarski klub - Istra social & sports Club Sydney Inc. 

Sidney. 

Tako je, primjerice na svečanoj 65. obljetnici osnutka Udruge slijepih Istarske županije, 18. 

lipnja 2016., čast otvorenja središnjeg građevinskog objekta Luč Eduke – 'Kuće svjetla' 

pripala upravo Liberu Soldatiću i Županu Istarske županije Valteru Flegu. 

Građevinski objekt, među ostalim, koristit će slijepim osobama za obuku u kretanju s bijelim 

štapom te će omogućiti članovima Udruge slijepih Istarske županije odlazak na rekreaciju u 

prirodi i boravak na svježem zraku radi zdravstvene preventive, orijentacije na otvorenom 

prostoru, češćeg druženja i bolje komunikacije, a posebno novo-oslijepljelima kako bi im se 

vratilo samopouzdanje i vjera u život. 

Uz rekreativno-zabavni karakter LUČ Eduke, stvorit će se pretpostavke za održavanje 

edukativnih skupova, što bi znatno poboljšalo kvalitetu života slijepih osoba, ali i svih osoba s 

invaliditetom na području Istarske županije, kojih ima otprilike tri tisuće, a kojima će LUČ 

Eduka svojim sadržajima i resursima također biti na raspolaganju. 

Uz središnji građevinski objekt, teren za viseću kuglanu, košarkaško igralište za slijepe, u 

tijeku je izgradnja nogometnog igrališta prilagođenog slijepim osobama, a među ostalim je 

potrebno i opremiti smještajne kapacitete te postaviti video nadzor. 

Udruzi slijepih Istarske županije za završetak izgradnje i opremanje LUČ Eduke, u sklopu 

projekta 'Vi ste naše svjetlo' i vi možete pomoći pozivom na broj 060 988 988 čija cijena 

iznosi 6,25 uključujući PDV (cijena se odnosi i na fiksne i na mobilne mreže). 

Anita Blažinović 

In portali, 11.01.2018 

 

 

Humanitarci iz Australije donirali novac za izgradnju centra slijepih Istre 

LIBERO I DAISY SOLDATIĆ DONIRALI 6.174,00 EURA 

 
 

Dobročinitelji i humanitarci iz Australije, Libero i Daisy Soldatić ponovno su donirali 

http://regionalexpress.hr/
http://regionalexpress.hr/
http://cdn.regionalexpress.hr/images/uploads/Zlatko_i_Libero_i_Daisy.JPG


6.174,00 eura za dovršetak izgradnje Edukacijsko – rehabilitacijskog centra slijepih Istre – 

Regionalnog centra inkluzivnog turizma LUČ Eduka Cukrići. 

Počasni član Udruge slijepih Istarske županije Libero Soldatić, porijeklom iz Šušnjevice kod 

Labina, već godina samoinicijativno te u okvirima Kluba Kralj Tomislav iz Sidneya 

humanitarnim akcijama daje značajan doprinos izgradnji središnjeg građevinskog objekta 

„Kuće svjetla“ i kompletnog sadržaja LUČ Eduke. Velik doprinos u organiziranju 

humanitarnih balova također je dao istarski klub - Istra social & sports Club Sydney Inc. 

Sidney. 

Tako je, primjerice na svečanoj 65. obljetnici osnutka Udruge slijepih Istarske županije, 18. 

lipnja 2016., čast otvorenja središnjeg građevinskog objekta Luč Eduke – 'Kuće svjetla' 

pripala upravo Liberu Soldatiću i Županu Istarske županije Valteru Flegu. 

Građevinski objekt, među ostalim, koristit će slijepim osobama za obuku u kretanju s bijelim 

štapom te će omogućiti članovima Udruge slijepih Istarske županije odlazak na rekreaciju u 

prirodi i boravak na svježem zraku radi zdravstvene preventive, orijentacije na otvorenom 

prostoru, češćeg druženja i bolje komunikacije, a posebno novo-oslijepljelima kako bi im se 

vratilo samopouzdanje i vjera u život. 

Uz rekreativno-zabavni karakter LUČ Eduke, stvorit će se pretpostavke za održavanje 

edukativnih skupova, što bi znatno poboljšalo kvalitetu života slijepih osoba, ali i svih osoba s 

invaliditetom na području Istarske županije, kojih ima otprilike tri tisuće, a kojima će LUČ 

Eduka svojim sadržajima i resursima također biti na raspolaganju. 

Uz središnji građevinski objekt, teren za viseću kuglanu, košarkaško igralište za slijepe, u 

tijeku je izgradnja nogometnog igrališta prilagođenog slijepim osobama, a među ostalim je 

potrebno i opremiti smještajne kapacitete te postaviti video nadzor. 

Udruzi slijepih Istarske županije za završetak izgradnje i opremanje LUČ Eduke, u sklopu 

projekta „Vi ste naše svjetlo“ i vi možete pomoći pozivom na broj 060 988 988 čija cijena 

iznosi 6,25 uključujući PDV (cijena se odnosi i na fiksne i na mobilne mreže). 

 

Regional express, 10.01.2018. 

 

 

Australski par donirao 45 000 kn za dovršetak Centra slijepih Istre 

Za dovršetak izgradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre  prikupljaju 

se sredstva kroz projekt Vi ste naše svjetlo. Dobročinitelji i humanitarci iz Australije, 

Libero i Daisy Soldatić ponovno su donirali 6 174 eura. 

 

http://www.tvistra.hr/wp-content/uploads/2018/01/06122017.jpg


Predstavljanje projekta “Gledajte svijet našim očima” Udruge slijepih Istre / FOTO: 

www.usiz-pula.hr 

Građevinski objekt, među ostalim, koristit će slijepim osobama za obuku u kretanju s bijelim 

štapom te će omogućiti članovima Udruge slijepih Istarske županijeodlazak na rekreaciju u 

prirodi i boravak na svježem zraku radi zdravstvene preventive, orijentacije na otvorenom 

prostoru, češćeg druženja i bolje komunikacije, a posebno novo-oslijepljelima kako bi im se 

vratilo samopouzdanje i vjera u život. 

Uz rekreativno-zabavni karakter Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre –

 Regionalnog centra inkluzivnog turizma LUČ Eduka Cukrići, stvorit će se pretpostavke 

za održavanje edukativnih skupova, što bi znatno poboljšalo kvalitetu života slijepih osoba, 

ali i svih osoba s invaliditetom na području Istarske županije, kojih ima otprilike tri tisuće, a 

kojima će LUČ Eduka svojim sadržajima i resursima također biti na raspolaganju. 

Uz središnji građevinski objekt, teren za viseću kuglanu, košarkaško igralište za slijepe, u 

tijeku je izgradnja nogometnog igrališta prilagođenog slijepim osobama, a među ostalim je 

potrebno i opremiti smještajne kapacitete te postaviti video nadzor.  

Počasni član Udruge slijepih Istarske županije Libero Soldatić, porijeklom iz Šušnjevice kod 

Labina, već godina samoinicijativno te u okvirima Kluba Kralj Tomislav iz Sidneya 

humanitarnim akcijama daje značajan doprinos izgradnji središnjeg građevinskog objekta 

„Kuće svjetla“ i kompletnog sadržaja LUČ Eduke. Velik doprinos u organiziranju 

humanitarnih balova također je dao istarski klub – Istra social & sports Club Sydney Inc. 

Sidney. 

 
Libero Soldatić i Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih IŽ 

 

Tako je, primjerice na svečanoj 65. obljetnici osnutka Udruge slijepih Istarske županije, 18. 

lipnja 2016., u čast otvorenja središnjeg građevinskog objekta Luč Eduke – ‘Kuće svjetla’ 

pripala upravo Liberu Soldatiću i Županu Istarske županije Valteru Flegu. 

 

Udruzi slijepih Istarske županije za završetak izgradnje i opremanje LUČ Eduke, u sklopu 

projekta Vi ste naše svjetlo i vi možete pomoći pozivom na broj 060 988 988 čija cijena iznosi 

6,25 uključujući PDV (cijena se odnosi i na fiksne i na mobilne mreže). 

 

10.01.2018 
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