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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PLANINARSKO REKREATIVNOG 

KLUBA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

01.01.2021. - 31.12.2021. 
 

 

Ovim izvješćem o radu Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije (u 

daljnjem tekstu Klub) želimo Vas ukratko informirati o aktivnostima Kluba koje su 

realizirane u 2021. godini, a na čiju je realizaciju uvelike utjecala epidemija Covida 19 i 

zbog koje se, nažalost, mnoge predviđene aktivnosti nisu mogle realizirati. 

 

Provođenje aktivnosti Kluba zbog virusa COVID-19 održavale su se u skladu sa mjerama 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Istarske županije.  

 

Rad Kluba odvijao se prema odredbama Statuta i drugih akata. Poštivane su odluke Tijela 

Kluba, a aktivnost i rad Kluba odvijali su se putem djelovanja: Skupštine i Upravnog 

odbora, a u proteklom periodu održane su tri sjednice sjednica Upravnog odbora, Izvještajna 

sjednica Skupštine te Svečana sjednica Skupštine povodom obilježavanja 10. obljetnice 

postojanja Kluba. Na dan 31.12.2021. godine Klub broji 34 člana.  Tijekom 2021. godine 

Izrađena je web stranica Kluba koja je implementirana u postojeću web stranicu Udruge 

slijepih Istarske županije.  

 

Započeto je s projektom  “Para Sport – unaprjeđenje socijalnih usluga za slijepe kroz 

prilagođene rekreativne sadržaje”, čiji je nositelj Klub, a partner Sportska udruga slijepih 

„Učka“. Putem projekta su zaposlene dvije osobe, jedna osoba na nepuno radno vrijeme na 

radnom mjestu referent-administrator, te videći pratitelj na puno radno vrijeme. Putem 

projekta u 2021. godini pruženo je 248 usluga osobama oštećena vida.  

 

 

U proteklom razdoblju predsjednik Kluba, Zlatko Kuftić, je: 

 

➢ potpisao ugovor sa Sportskom zajednicom Grada Pule za financiranje rada Kluba za 

2021. godinu; 

➢ putem konferencijskog poziva sudjelovao je u izboru predstavnika Sportske zajednice 

udruge OSI Istarske županije u Sportsku zajednicu Grada Pule, 

mailto:ured@usiz-pula.hr
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➢ održao sastanak s predstavnikom Istarskog saveza pljočkara u svezi zajedničke moguće 

suradnje na projektima putem socijalnog fonda Europske Unije, 

➢ sa Davorom Besedićem prisustvovao je Skupštini Sportske zajednice OSI Istarske 

županije, 

➢ prisustvovao programu edukacijskih aktivnosti za Udruge u sklopu Međunarodnog 

sportskog sastanka projekta Erasmus+ Opportunity i 5. internacionalnog festivala pljočki 

u organizaciji Istarskog pljočkarskog saveza,  

➢ putem ZOOM-a sudjelovao je na sastanku- sleš edukaciji za pružanje usluge videćeg 

pratitelja u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih, 

➢ u Hostelu ERKS Premantura u ime Hrvatskog športskog saveza slijepih svečano je 

otvorio 30. pojedinačno prvenstvo slijepih RH u šahu za 2021. godinu, te je ujedno i 

zatvorio prvenstvo uz podjelu medalja i prigodnih majica sudionicima prvenstva, 

➢ prisustvovao je Redovnoj i Izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatskog športskog saveza 

slijepih te na dvjema sjednicama Izvršnog odbora,  

➢ tijekom 2021. godine dao je sljedeće intervjue: u svezi promocije projekta PARA-

SPORT Medulinu -FM, Radio Istri HRT-Radio Pula, te povodom obilježavanja 10-e 

godišnjice postojanja Kluba Radiju Centar – Studio Poreč, HRT – Radiju Pula i Radiju 

Istri.  

 

Tijekom 2021. godine provedene su sljedeće sportske aktivnosti u suradnji sa Udrugom 

slijepih Istarske županije, a povodom obilježavanja 10. godišnjice postojanja Kluba i 70. 

godišnjice Udruge:  

 

➢ 29. pojedinačni memorijalni šahovski turnir Silvano Družeta u kojem je  

sudjelovalo 6 natjecatelja, a plasmani su: treće mjesto osvojio je Milan Rojnić, drugo 

mjesto Davor Besedić, a prvo mjesto Vili Akeljić, volonter Udruge. 

 

➢ 5. ekipni i 9. pojedinačni memorijalni turnir Eduard Žufić. U ekipnom turniru 

sudjelovalo je 6 ekipa: pikado ekipa Buje, pikado ekipa Buzet, pikado ekipa Labin, 

pikado ekipa Novigrad, pikado ekipa Pazin, pikado ekipa Poreč. Treće mjesto je 

osvojila pikado ekipa Buzet u sastavu: Marija Legović, Dara Paris, Paško Šimunac. 

Drugo mjesto pikado ekipa Poreč u sastavu: Ivan Fonović, Zlatko Sandrić, Saša 

Stanković. Prvo mjesto je osvojila pikado ekipa Novigrad u sastavu: Željko 

Čižmešija, Zlatko Močenić i Brigita Žufić. Rezultati pojedinačnog natjecanja: U 

kategoriji B1 (natjecatelji bez ostatka vida) sudjelovalo je 8 natjecatelja. Treće 

mjesto Željko Čižmešija, drugo mjesto Đina Tončić Fonović i prvo mjesto Zlatko 

Sandrić. 

U kategoriji B2 (natjecatelji sa ostatkom vida) sudjelovalo je 7 natjecatelja. Treće 

mjesto je osvojio Zlatko Močenić, drugo mjesto Saša Stanković i prvo mjesto 

Terezija Gajski.  

U kategoriji volontera Udruge sudjelovalo je 5 natjecatelja. Treće mjesto je osvojila 

Brigita Žufić, drugo mjesto Anica Todorović, a prvo mjesto Iva Pučić. 

Voditelj turnira bio je Zlatko Kuftić, glavni sudac Anica Todorović te logistika Iva 

Pučić i Brigita Žufić.  
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➢ Prvenstvo parova slijepih Istre u pikadu za 2021. godinu održano je u prostorijama 

Udruge, 13. svibnja 2021. godine održano je u kojem je sudjelovalo 10 natjecatelja, a 

plasmani su: 3. mjesto Dara Paris i Đina Tončić Fonović, 2.mjesto Radenko Družetić 

i Ivan Fonović,  1.mjesto Terezija Gajski i Zlatko Sandrić. Logistika turnira: Iva 

Pučić i Anica Todorović, a voditelj: Zlatko Kuftić. 

 

 

➢ U prostorijama Udruge održano je Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u pikadu 

za 2021. U kategoriji B1 ukupno je nastupilo 7. natjecatelja, a plasmani su:3. mjesto 

Željko Čižmešija, Poreč, 2. mjesto Radenko Družetić, Pula, 1. mjesto Zlatko Sandrić, 

Pula.  U kategoriji B2 ukupno je nastupilo 5. natjecatelja, a plasmani su: 3. mjesto 

Dara Paris, Pazin,  2. mjesto Terezija Gajski, Pula,  1. mjesto Zlatko Močenić, Pula.  

Voditelj turnira je bio Radenko Družetić, sudac Anica Todorović, a logistika Iva 

Pučić. 

➢  

 

➢ Pojedinačni pikado turnir povodom 10. obljetnice Planinarsko rekreativnog 

kluba slijepih Istarske županije i 70. obljetnice Udruge slijepih Istarske županije 

održan je  22.12.2021. u prostorijama Udruge. U kategoriji B1 - natjecatelji bez 

ostatka vida, od ukupno 7 natjecatelja, na trećem mjestu plasirao se Zlatko Sandrić, 

drugo mjesto osvojio je Željko Čižmešija, dok je na prvom mjestu slavio Radenko 

Družetić. U kategoriji B2 - natjecatelji s ostatkom vida, od ukupno 5 natjecatelja, 

treće mjesto osvojio je Ivan Fonović, drugo mjesto Terezija Gajski, a prvo mjesto 

Milan Rojnić. U kategoriji B3 - videće osobe (volonteri udruge), od ukupno 6 

natjecatelja, treće mjesto osvojio je Danilo Piutti, drugo mjesto Iva Kovačić, a prvo 

mjesto Alen Zulić. Voditelj turnira bio je Zlatko Kuftić, sudac Anica Todorović, a 

logistička podrška Samanta Holli. 

 

 

Članovi Kluba sudjelovali su na sljedećim sportskim natjecanjima: 

 
➢ U prostorijama USIŽ podružnice Poreč, 18. svibnja 2021. godine održan Pojedinačni 

turnir u pikadu u sklopu obilježavanja dana Grada Poreča. Sudjelovalo je šest 

natjecatelja, a plasmani su: 3. mjesto Ivan Fonović, Pula, 2. mjesto Zlatko Sandrić, Pula, 

1.mjesto Željko Čižmešija, Poreč. Voditelj turnira bio je Radenko Družetić, logistika Irena 

Bratović, a sudac Iva Pučić. 

 

➢ Martina Belić, Zlatko Kuftić, Ibrahim Huseini i Dara Paris u Hostelu ERKS u 

Premanturi od 2. do 5. rujna sudjelovali su na 19. pojedinačnom prvenstvu 

Hrvatske u pikadu za slijepe u organizaciji Hrvatskog športskog saveza slijepih. 

 

➢ U prostorijama USIŽ, Podružnice Poreč održan je ekipni i pojedinačni turnir u 

pikadu u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i 

Međunarodnog dana volontera. Na turniru su sudjelovale pikado ekipa Sportske 

udruge slijepih „Učka“ i pikado ekipa USIŽ. Drugo mjesto osvojila je pikado ekipa 
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SUS Učke u sastavu Radenko Družetić, Samanta Holli, Milan Rojnić, Zlatko 

Sandrić. Prvo mjesto osvojila je ekipa USIŽ u sastavu Željko Čižmešija, Ivan 

Fonović, Iva Kovačić i Zlatko Kuftić. Na pojedinačnom turniru sudjelovalo je 9 

natjecatelja. U kategoriji B1. bez ostatka vida, treće mjesto osvojio je Zlatko Sandrić, 

drugo mjesto Radenko Družetić, a prvo mjesto Željko Čižmešija. U kategoriji 

redovnih članova i volonteri treće mjesto je osvojio Milan Rojnić, drugo mjesto Iva 

Kovačić, a prvo mjesto Mihael Korpar. Voditelji turnira bili su Radenko Družetić i 

Zlatko Kuftić, a sudac Mihael Korpar. Za uspješnu organizaciju turnira pobrinule se 

Irena Bratović, Samanta Holli, Olimpija Meden i Iva Kovačić.  

 

➢ U prostorijama USIŽ 18.12.2021. organiziran je IX. Pojedinačni Maraton slijepih 

Istre u pikadu za 2021. godinu u sklopu kojeg je održan ekipni Božićni turnir u 

pikadu za 2021. godinu i 2. susret članova rekreativaca i sportaša za 2021. 

godinu.  

 

 

 

Ostale aktivnosti: 

 

➢ Klub je 2021. godine održao Svečanu sjednicu Skupštine povodom 10. godina 

postojanja Kluba te su tom prilikom uručena priznanja: Davoru Besediću, Sonji 

Belušić, Željku Čižmešiji, Radenku Družetiću, Subhiji Družetić, Ivanu Fonoviću, 

Tereziji Gajski, Ibrahimu Huseiniu, Zlatku Kuftiću, Feruciu Lazariću, Mariji 

Legović, Olimpiji Meden, Zlatku Močeniću, Dari Paris, Marjani Peitel, Mladenu 

Radoloviću, Milanu Rojniću, Zlatku Sandriću, Saši Stankoviću, Darku Šviću, Anici 

Todorović, Branku Uležiću, Hrvatskom športskom savezu slijepih, Istarskom 

pljočkarskom savezu,  Sportskoj zajednici Grada Pule, Sportskoj zajednici Istarske 

Županije, Sportskoj zajednici udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije. 

 

➢ Putem sredstava Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije 

kupljen je zidni govorni pikado za potrebe Kluba koji je smješten u prostorijama 

Udruge slijepih Istarske županije na Verudi.  

 

➢ Udruzi slijepih Sisačko moslavačke županije – Sisak uplaćeno donacije 500,00 nakon 

potresa.  

➢ U ime Kluba uplaćeno je 1.000,00 kn Feruciu Lazariću za tiskanje knjige „I na 

slijepo je lijepo“ osigurano putem sredstava Grada Rovinja. 

 

➢ Anici Todorović uplaćeno je 2.000,00 kn bruto u ime Kluba za 2021. godinu. 

 

➢ Poslana je čestitka Miljenku Vučiću za osvojeno prvo mjesto te Jeleni Vuković za 

osvojeno drugo mjesto na WPA Europskom Prvenstvu koje se održalo u Bydgoszczu 

u Poljskoj. 
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➢ Poslana zamolba svim Turističkim Zajednicama na području Istarske županije za 

donaciju promotivnog materijala za učesnike 19. Pojedinačnog prvenstva u pikadu u 

organizaciji HŠSS. Nagrade, odnosno promotivni materijal su osigurale turističke 

zajednice, a svima njima upućene su i prigodne zahvalnice 

 

➢ Dostavljeni su obrasci Sportskoj zajednici Grada Pule za apliciranje projekta Kluba 

na natječaj za financiranje rada sportskih klubova u 2022. godini. 

 

 

Putem sredstava javnog priopćavanja redovito smo informirali naše članove i širu javnost o 

radu i aktivnostima Kluba.  

 

 

 

 

Predsjednik PRKSIŽ-a 

Zlatko Kuftić 

 
 

 

 

 

 

 

 


