
OPERATIVNI PLAN 

SPORTSKE UDRUGE SLIJEPIH "UČKA" (u daljnjem tekstu UČKA) ZA 2023. 

godinu 

 

 

1. EVIDENTIRANJE, UČLANJIVANJE I INDIVIDUALAN RAD SA 

ČLANOVIMA 

 Raditi na evidentiranju i učlanjivanju slijepih osoba u Učku u cilju promicanja 

razvoja i unapređenja sportsko-rekreativnih aktivnosti slijepih osoba u Istarskoj županiji.  

Učka je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja raznih vidova 

sportsko-rekreativnih aktivnosti, dostupnih osobama oštećena vida kao što su: kuglanje, 

golbal, plivanje, atletika, skijanje, biciklizam, gimnastika, pikado, šah i ostali vidovi 

sportsko-rekreativnih aktivnosti od interesa za članove Učke. 

Osnovne zadaće Učke jesu: planiranje raznih vidova sportsko-rekreativnih i 

društvenih aktivnosti, osiguranje uvjeta za redovito odvijanje sustavnih treninga, pod 

stručnim vodstvom, u svim sportovima kojima se članovi Učke bave, sudjelovanje na 

raznim natjecanjima u zemlji i inozemstvu te organiziranje pojedinih turnira u Istarskoj 

županiji, pripremanje reprezentativaca (svojih članova) za nastupe državne 

reprezentacije, uključivanje učenika i studenata u aktivnosti Učke, sve ostalo što se u 

praksi pokaže neophodnim za uspješno djelovanje Učke. 

Članstvo Učke prilikom sudjelovanja ili organiziranja raznih natjecanja dijele se u 

dvije kategorije: 

kategorija B1 – potpuno slijepe osobe,  

kategorija B2 – osobe sa ostatkom vida. 

   

Nositelj akcije: Upravni odbor, Skupština 

 

 

2. POVEZIVANJE ČLANSTVA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE  

 Povezivanje i bolja organizacija članova s Istarskog područja, rad na što boljem 

upoznavanju s pojedinačnim problemima članova s područja cijele Županije, te 

izbjegavanje polarizacija na centar i periferiju. 

Raditi na što boljoj suradnji Učke, Udruge slijepih Istarske županije, Hrvatskog 

športskog savez slijepih, te na suradnji sa ostalim udrugama kako u Istarskoj županiji 

tako i sa ostalim udrugama iz Hrvatske i inozemstva.  

 

Nositelj akcije: Upravni odbor, Skupština 

 

 

 

 



3. KUPNJA POTREBNE OPREME 

Kupiti potrebnu opremu za održavanje raznih sportskih natjecanja kao i sportsku 

opremu za natjecatelje.  

 Kupiti društvene igre koje su prilagođene osobama oštećena vida, primjerice: 

domino, igraće karte, monopoli, čovječe ne ljuti se, šahovske garniture i satove.  

 

Nositelj akcije: Upravni odbor 

 

4. ARHITEKTONSKE I DRUGE BARIJERE 

 Urgirati kod nadležnih organa i prijavom na razne raspisane natječaje, u partnerstvu 

sa srodnim udrugama, u svrhu prilagodbe raznih sportskih terena, objekata i rekreativnih 

trasa u Istarskoj županiji slijepim osobama. 

  

Nositelj akcije: Upravni odbor, Skupština 

 

 

5. ŠAHOVSKE AKTIVNOSTI 

Tijekom 2023. . godine Učka planira organizirati i sudjelovati na sljedećim 

šahovskim aktivnostima: 

- organizirati pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u šahu, 

- odlazak dvoje šahista na pojedinačno prvenstvo slijepih RH u šahu , 

- sudjelovati na ekipnom prvenstvu slijepih RH u šahu, 

- odlazak na Pojedinačno brzopotezno šahovsko prvenstvo i Memorijalni 

Šahovski turnir "VLADIMIR MIRKOVIĆ" koji se održava u Zagrebu, 

- odlazak na Memorijalni šahovski turnir “Anđelo Raukar” u organizaciji 

Športsko rekreativnog kluba slijepih “Rijeka”, 

- organizirati pojedinačni kup slijepih Istre u šahu, 

- odlazak na Sjevernojadranski kup u šahu u kojem učestvuju šahisti iz 

Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper, Učke i Udruge slijepih 

Primorsko goranske županije – Rijeka,  

- odlazak na Šahovski kup "Enzo Forlani". 

 

Nositelj akcije: Upravni odbor 

 

 

6. PIKADO AKTIVNOSTI 

Tijekom 2023. godine Učka planira organizirati i sudjelovati na sljedećim pikado 

aktivnostima: 

- sudjelovati po 2 natjecatelja po kategorijama na pojedinačnom prvenstvu slijepih 

RH u pikadu za 2023., 

- sudjelovati u nacionalnoj ligi u pikadu za 2022./2023., 



- organizirati pojedinačno prvenstvo u pikadu za članove SUS Učka, 

- organizirati ekipnu i pojedinačnu  ligu u pikadu  za članove Učke za kategoriju 

B1 i B2 za 2023.,  

- organizirati otvoreno pojedinačno prvenstvo u pikadu Grada Pule za 2023., 

- organizirati pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u pikadu za 2023., 

- sudjelovati na ekipnom i pojedinačnom Sjevernojadranskom kupu u pikadu, 

- organizirati 3 ekipna turnira u pikadu za slijepe RH,   

- organizirati kup natjecanja u pikadu za 2023. godinu, 

- odlazak na turnire u pikadu diljem Hrvatske. 

 

Nositelj akcije: Upravni odbor 

 

7. OSTALE SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI UČKE 

Posvetiti punu pažnju rekreativnoj aktivnosti s uključivanjem što većeg broja 

članova s ciljem razvijanje prisnosti, odvažnosti, društvenosti, solidarnosti, 

snalažljivosti, upornosti i izdržljivosti kod svojih članova, poduzimanje mjera i stvaranje 

uvjeta za unapređenje stručnog rada, zdravstvene preventive članova Učke. 

Organizirati treninge i druge aktivnosti i u ostalim sportovima; kuglanje, golball, 

plivanje, atletika, skijanje, rekreacijske aktivnosti te ostale društvene aktivnosti.  

U suradnji s Udrugom slijepih Istarske županije organizirati treninge: na tandem 

biciklima, u košarci za slijepe i pljočkanju.  

Raditi na osiguravanju financijskih sredstava za organiziranje treninga i prvenstva 

Udruge na visećoj kuglani na Edukacijsko rehabiitacijskom centru slijepih Istre – 

Regionalnom centru inkluzivnog turizma – Luč Eduka - Cukrići.  

U 2023. godini Učka će nastojati uključiti što više članova u korištenje teretane 

koja je u vlastništvu Udruge slijepih Istarske županije.  

Posvetiti će posebnu pažnju rekreativnim aktivnostima svojih članova 

organiziranjem rekreacije u prirodi i dvorani:  

- organiziranje aktivnosti u prirodi,  

- organiziranje rekreativnih izleta,  

- organiziranje tjelesne rekreacije u dvorani sa ciljem uključivanja što većeg 

broja članova Učke radi poboljšanja duševnog i tjelesnog zdravlja čime se 

stječe veća sposobnost slijepe osobe za bolje snalaženje u prostoru. 

Uključiti se u aktivnosti koje organizira Hrvatski atletski savez osoba s 

invaliditetom.  

Također tijekom 2023. godine u planu je promovirati streljaštvo prilagođenog 

osobama oštećena vida. 

 

 Nositelj akcije: Upravni odbor 

 



8. OBILJEŽAVANJA 25. OBLJETNICE UČKE 

 Učka će u 2023. Godini prikladno obilježiti 25. obljetnicu postojanja. 

 

Nositelj akcije: Upravni odbor,  

 

 

 

 

 

Predsjednik Učke: 

Milan Rojnić 

 

        


