
 
Invalidski odbojkaški  klub  “ZAGREB” 

Kralja Držislava 6,  10000 Zagreb 
 
OIB:63908753742 MB:1420577 Žiro račun:

 
HR0423900011100139752

 

tel: +385 1 2335 196,  fax: +385 1 2335 196,  mob: +385 98 815 758 

www.iok-zagreb.hr    e-mail: info@iok-zagreb.hr   
 

 

Broj :06/2017 
Zagreb,12.3.2017. 

 

SKUPŠTINI 
Invalidskog odbojkaškog kluba “Zagreb„ 

 
 

IZVIJEŠĆE O RADU INVALIDSKOG ODBOJKAŠKOG KLUBA “ZAGREB„ 

ZA 2016. GODINU 
 

UVOD: 
 

Invalidski odbojkaški klub “Zagreb”  je neprofitna sportska udruga osnovana s ciljem promicanja, 
razvitka i unapređenja invalidskog odbojkaškog športa (sjedeće odbojke). Klub broji 30 aktivnih 

članova svih kategorija osoba s invaliditetom. Klub je član Zagrebačkog sportskog saveza osoba s 

invaliditetom i Hrvatskog saveza sjedeće odbojke. Članovi kluba svoje sportsko rekreativne potrebe 
ostvaruju kroz redovan i organiziran trening i sportska natjecanja (gradska, državna i međunarodna). 

Realizaciju programa vrši Predsjedništvo kluba, tajnik kluba i  trener.  
 

REALIZACIJA PROGRAMSKIH ZADATAKA:  

 
Na temelju usvojenog plana i programa Invalidski odbojkaški kluba „Zagreb“ je u 2016. godini proveo 

više programa i aktivnosti. Za provedbu programa bila je potrebna dobra organiziranost i zalaganje 
svih članova kluba. Tijekom godine Predsjedništvo je održalo osam sjednica na kojima su rješavana 

vitalna pitanja vezana za neposredne programske aktivnosti kluba i donosile odluke koje su omogućile 
nesmetano financiranje kluba. Klub je konstantno održavao kontakt sa Hrvatskim savezom sjedeće 

odbojke, Zagrebačkim sportskim savezom osoba s invaliditetom, Gradskim uredom branitelje i 

Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport.  
 

Redoviti treninzi su se odvijali pet puta tjedno na tri lokacije dva puta u sportskoj dvorani  „Vinko 
Bek“, jednom u sportskoj dvorani OŠ Vladimir Nazor i dva puta u klupskoj teretani (Centar za sport i 

rekreaciju Zagreb).   

 
Klub je sudjelovao na državnim i međunarodnim natjecanjima na kojima su ostvareni odlični sportski 

rezultati:  
 

- 1. mjesto - Hrvatska liga,  

- 1. mjesto - Hrvatski kup 
- 1. mjesto - Turnir „Oluja 2016“ - Knin 

- 1. mjesto - Turnir „Vukovar Open 2016“ - Vukovar 
- 1. mjesto - Turnir „F=M 2016“ – Zagreb 

- 2. mjesto - Turnir „Maslenica 2016“ – Zadar 
- 3. mjesto – Turnir „LE – CUP 2016“ – Leipzig 

- 5. mjesto – Turnir „Mediteran 2016“ – Split – Solin 

 
Osmorica klupskih igrača predvođeni trenerom Goranom Lekom nastupali su za Hrvatsku 

reprezentaciju na turniru  Sarajevo Open 2016 i Croatia CUP-u u Poreču.   
 

Klub je u sklopu obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba 28. svibnja 2016. godine organizirao 

turnir u sjedećoj odbojci na otvorenom "Sitting Beach Volleyball - Zagreb Open 2016". Turnir je  
održan na Sportsko rekreativnom centru Sopot u Zagrebu.  

 
Najvažniji klupski projekt u 2016. godini bio je nastavak uređenja i opremanja Centara za sport i 

rekreaciju hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom. Tijekom godine nabavljene su dvije trake za 
trčanje, veslački ergometar, multifunkcionalna fitness sprava Lat Pulley, univerzalna bench klupa, set 

Girji, gume za zaštitu poda, dvije vreće za boks s pripadajućom nosećom gredom i dvije TRX trake.  

 
 



 
 

 

 
 

Od početka 2016. godine u Centru,  četiri sata dnevno, radi djelatnik ZSSI Mato Dragičević koji u 
savezu ima ulogu voditelja sjedeće odbojke, u Centru obavlja poslove vezane za program „Škola 

sjedeće odbojke“ i  pomaže u provođenju treninga u teretani. Centar je od 15.11.2016.  otvoren i za 

ostalo građanstvo te radi svaki dan, osim nedjelje, od 13 do 22 sata.  
 

Klub je u 2016. provodio i niz drugih programa od kojih treba izdvojiti programe "Zajedno za hrvatsku 
bez mina", "Škola sjedeće odbojke" ,  Sport pomoć u prevenciji daljnjeg razvoja bolesti i resocijalizaciji 

invalida Domovinskog rata i hrvatskih branitelja" i E-Inkluzija hrvatskih branitelja.  
 

Klub je na inicijativu gradskog Ureda za branitelje bio jedan od osnivača Socijalne zadruge Zagrebački 

branitelji. Zadruga je osnovana 17. studenog 2016. u prostorijama Centra gdje će imati i sjedište.  
Osnivači zadruge su udruge i pojedinci, Sonja Vrban, dr. sc. Gojko Nikolić, dr. sc. Dubravko Rogale, 

dr. sc. Tomislav Ivančević, dr.sc. Željko Knežić, Damir Kogej, IOK Zagreb (zastupa Damir Kasap), DSR 
„Centar za sport i rekreaciju“ (zastupa Siniša Miličević), Hrvatska pomaže (zastupa Đurđa Adlešić) i 

Udruga ŠRIDRRH (zastupa Mirsad Čustić). 

 
Na klupskim internetskim  stranicama  (www.iok-zagreb.hr) nastavili smo izvještavati  o svim bitnim 

događajima i aktivnostima vezanim za sjedeću odbojku u Hrvatskoj i svijetu. Aktivnostima kluba bile 
su vrlo dobro popraćene u medijima što je pridonijelo većoj popularnosti kluba i lakšem iznalaženju 

financijskih sredstava.  Za provedbu svih programa potrebna su bila značajna financijska sredstva. 
Glavni izvori financiranja u 2016. godini bili su proračun Grada Zagreba, Ministarstva branitelja, 

dotacije ZŠSI i HPO-a, drugi izvor financiranja bila su sponzorstva i donacije iz privatnog sektora. 

Ukupni prihodi su bili 308.816,00 kn, a rashodi 240.467,00 kn.  
 

ZAKLJUČAK: 
 

Na kraju možemo zaključiti, da je 2016. godina bila vrlo uspješna godina, kako po ostvarenim 

rezultatima tako i u organizacijskom i financijskom smislu. 
 

 

 
 

Predsjednik 
Invalidskog odbojkaškog kluba "Zagreb"  

 
Damir Kasap 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


