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 O  D  L  U  K  A 
        O DODJELI PRIZNANJA MSSR «SPORT ZA SVE» 
                              ZA 2015. G. 
 
 
 Na temelju članka 64. Statuta, Meñimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve» 
nagrañuje istaknute pojedince i organizacije za značajan doprinos, skrb, unapreñenje, promiñbu i 
razvitak sportske rekreacije u Meñimurju. 
 Dana 23.11.2015. godine na sjednici Upravnog odbora u skladu sa odredbama Pravilnika za 
dodjelu priznanja, a prateći rad pojedinih udruga – članica i pojedinaca donijeta je Odluka o dodjeli 
slijedećih priznanja: 
 
 DIPLOMU 
 

1. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» MURSKO SREDIŠĆE, za puni 
doprinos u organizaciji i provedbi 15. turnira rekreativki Meñimurja u odbojci 

2. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“MURSKO SREDIŠĆE, za puni 
doprinos i provedbu 10. Županijskog natjecanja u bočanju  

3. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» PLEŠIVICA za uspješnu 
organizaciju i provedbu 8. odbojkaškog turnira rekreativki Meñimurja u odbojci na pijesku. 

4. DRUŠTVU ŽENA „AMALIJA KRANJEC“ SVETA MARIJA, za uspješnju organizaciju i 
provedbu 10. turnira u beli rekreativaca Meñimurja. 

6.   UDRUZI ŽENA DUNJKOVEC, za uspješnu organizaciju i provedbu 20. Meñimurskog 
      festivala sportske rekreacije žena 
 
ZAHVALNICE 
 
1. Lani Križarić iz Šenkovca, za dugogodišnju suradnju na aktivnom uključivanju i 

provoñenju sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao voditelj aerobike i nordijskog hodanja u 
aktivnostima koje je provodio ili sudjelovao MSSR „Sport za sve“. 

2.  Udruzi grañana Gardruža Gardinovec, za dugogodišnje organiziranje i sudjelovanje 
članova udruge i grañana lokalne zajednice za raznovrsne programe u području sportske 
rekreacije, kulture, javnih dogañanja, obilježavanje meñunarodnih dana i sl. 

3. Udruzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica za organizaciju i provedbu 
raznovrsnih sadržaja i aktivnosti za svoje članove, mještane lokalne zajednice s posebnim 
osvrtom na djecu predškolske i školske dobi, obitelji, članove udruge grañana i radnike 
poduzeća 

 
PRIZNANJA 
USR „Sport za sve“ Mursko Središće, za 20 godišnjicu rada u kojoj je udruga organizirala i 
provela raznovrsne sportsko-rekreacijske programe za grañane svih dobnih skupina. Članovi 
udruge organizirali su sportsko-rekreacijske manifestacije na državnom i županijskom nivou 
kao domaćini. 
 
1. Za obilježavanje Svjetskog dana pješačenja 

USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
USR „Sport za sve“ Mačkovec 
Udruga žena Štefanec 
Udruga osoba s intelektualnim teškočama Meñimurske županije 
Udruga žena „Breza“ Brezje 
USR „Sport za sve“ Plešivica 
Udruge grañana "Gardruža" Gardinovec 

 
 



 
 
MEDALJU ZA RAZVOJ I UNAPREðENJE SPORTSKE REKREACIJE 
 

1. Lipić Zdenki  iz Murskog Središća,  rođena 27.06.1946. godine , članica je USR "Sport za sve" 
Mursko Središće.   
Već od rane mladosti bavila se sportom i aktivno igrala rukomet, i tu svoju sklonost, 
sposobnosti i ljubav prema tjelesnom vježbanju nastavlja kao aktivan član USR „Sport za sve“ 
M. Središće. Svojim djelovanjem doprinosi prosperitetu sportske rekreacije u našoj sredini. 
Prije 20 godina  bila je uključena u rad DŠR "Partizan" u Murskom Središću , gdje se isticala 
svojim radom i aktivnošću, sudjelovanjem u organizaciji i provedi sportsko rekreativnih 
aktivnosti. Zapažena je u radu Udruge i kao bivši član Upravnog odbora , gdje se zalagala za 
rješavanja pitanja sportske rekreacije, kako u redovnim , tako i  u povremenim oblicima 
tjelesnog vježbanja. 

Naročito se ističe u radu odbojkaške sekcije, kao igrač,  a  pogotovo kao sudac. Isto 

tako aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi Meñimurskog trunira rekreativki u 

odbojci kojeg je Udruga domaćin već nekoliko godina. Redovan je i aktivan sudionik 

na svim Ožujskim susretimna žena, dugogodišji je član ekipe na Meñimurskim 

festivalima sportske rekreacije žena te se  uključuje u sve aktivnosti koje provodi naša 

Udruga  na području grada.  Za svoj rad i aktivnost bila je nagrañivana od strane USR 

"Sport za sve" M. Središće, pohvalnicama za 10  i 15. godina rada Udruge . Ove 

godine dobila je plaketu za  dugogodišnji rad  i uključivanje u aktivnosti USR "Sport 

za sve" u sklopu  obilježavnja 20-e obljetnice Udruge.  Od  MSSR "Sport za sve"  već 

nekoliko godina  dobiva i zahvalnicu za obnašanje dužnosti pomoćnog suca pri 

održavanju odbojkaškog  turnira  rekreativki u odbojci. 

   

 

 MV/MV                                                                                       P R E D S J E D N I C A 
 
                                                                                                          Danica Korunić 


