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 O  D  L  U  K  A 
        O DODJELI PRIZNANJA MSSR «SPORT ZA SVE» 
                              ZA 2018. G. 
 
 
 Na temelju članka 64. Statuta, Međimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve» 
nagrađuje istaknute pojedince i organizacije za značajan doprinos, skrb, unapređenje, promiđbu i 
razvitak sportske rekreacije u Međimurju. 
 Dana 15.11.2018. 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: 
       ZA OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA PJEŠAČENJA 

- USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
- USR „Sport za sve“ Mačkovec 

                  - USR „Sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu 
                    - USR „Sport za sve“ Mursko Središće 
                    - USR „Sport za sve“ Plešivica 
                    - Udruga žena Strahoninec 
                    - Udruga građana „Gardruža“ Gardinovec 

 
      ZA OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SPORTA 

-  Društvo za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Ferketinec  
-  Udruga građana „Gardruža“ Gardinovec  
-  USR „Sport za sve“ Mursko Središće 
- USR „Sport za sve“ Šenkovec 
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
 
ZA POSTIGNUTE REZULTATE U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE NA 
LOKALNOJ RAZINI 
- Udruga žena Strahoninec 
- USR „Sport za sve“ Mačkovec 
- Društvo za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Mura Ferketinec 
- USR „Sport za sve“ Mursko Središće 
- Udruga žena „Breza“ Brezje 
- Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije 
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
 

       ZA POSTIGNUTE REZULTATE I RAZNOVRSNOST PROGRAMA 
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
- Udruga žena Strahoninec 
- Društvo za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Mura Ferketinec 

 
EUROPSKI TJEDAN SPORTA – TJELESNIH AKTIVNOSTI – MOVE WEEK 
- DSR „Sport za sve“ Mura Ferketinec 
- Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica 
- Udruga žena Strahoninec 
 
ZAHVALNICA ZA POMOĆ U EDUKACIJI VODITLJE TJELESNOG VJEŽBANJA 
- Aquila fitness centar Čakovec 

              
DIPLOMU ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU ZNAČAJNIJIH SPORTSKO REKREATIVNIH 
MANIFESTACIJA” 
1. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» MURSKO SREDIŠĆE, za puni 

doprinos u organizaciji i provedbi 17. turnira rekreativki Međimurja u odbojci 



2. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ ŠENKOVEC, za puni doprinos i 
provedbu 13. Županijskog natjecanja u bočanju  

3. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» PLEŠIVICA za uspješnu 
organizaciju i provedbu centralne proslave obilježavanja Svjetskog dana pješačenja 
„Kestenijada“  

4. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ SVETI JURAJ NA BREGU, za 
uspješnu organizaciju i provedbu 12.  turnira u beli rekreativaca Međimurja. 

5. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ ŠENKOVEC, za uspješnu 
organizaciju i provedbu 23. Međimurskog festivala sportske rekreacije žena 

 
MEDALJU ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE REKREACIJE 
 
Uduzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Šenkovec  
Udruga je osnovana prije 25 godine. Uz redovne oblike tjelesnih aktivnosti (tjelesno vježbanje 
i igra odbojke u dvorani i na pijesku), udruga je bila domaćin MFSR žena, dva puta 
županijskog turnira u bočanju. Školovala je za svoje potrebe dvije voditeljice aerobike koja se 
permanentno stručno educiraju. Imaju licinciranu voditeljicu nordijskog hodanja. Članice 
Udruge sudionice su svih odbojkaških turnira, turnira u boćanju,  koje organizira ovaj Savez. 
Svake godine odlaze na Ožujske susrete žena koje organizira HSSR „Sport za sve“. Dolaze 
na edukativne susrete, Stručnu konferenciju koju organizira HSSR „Sport za sve“, turnire u 
belotu, međimurski festival sportske rekreacije žena i dr. Na nivou općine Šenkovec članice 
Udruge uključuje se u događanja koje organizira Općina npr. obilježavanje dana općine 
Šenkovec i dr.  Ove godine Udruga obilježava 25 obljetnicu djelovanja. Sve više u svoje 
aktivnosti uključuju djecu a surađuju odlično sa dječjim vrtićem "Vrapčić"u Šenkovcu s kojim 
organiziraju igre povodom Svjetskog dana sporta i MOVE WEEK-a koji već nekoliko godina 
uspješno organiziraju u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. Isto tako smo uspostavili 
uspješnu suradnju i sa Knjižnicom i čitaonicom gdje već par godina unatrag organiziraju 
najrazličitije dječje igre cijeli jedan tjedan kroz ljetne školske praznike. Sa svojim članicama 
Udruga obilježava sa raznovrsnim aktivnostima svjetski dan sporta, svjetski dan pješaćenja, 
svjetski dan zdravlja, tjedan promicanja tjelesne aktivnosti – MOVE WEEK i dr. Udruga kao i 
neke njene članice dobitnici su priznanja dodjeljena od ovog Saveza kao i Medalje za razvoj 
sportske rekreacije „Mirko Relac“ koje dodjeljuje HSSR „Sport za sve“. Svoje aktivnosti 
objavljuju u medijima. 
 
Udruzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Sveti Juraj na Bregu 
Udruga je osnovana 2006. godine i broj članove svage godine je sve veći. Članovi su aktivno 
uključeni dva puta tjedno u aerobik te jednom tjedno u pješačenje,nordijsko hodanje, stolni 
tenis, biciklizam, trčanje, planinarenje i orijentacijsko kretanje. Udruga je bila domaćin nekoliko 
županisjih seoskih igara, turnira u belotu, te svake godine imaju polazno-prolazni punkt na 
BIMEP-u. Udruga ima voditeljicu aerobike, licenciranu voditeljicu nordijskog hodanja, 
školovane planinarske vodiče i planinare. Tijekom svog djelovanja sudjelovali su na nekoliko 
državnih i županijskih seoskih igara, na Ožujskim susretima žena, županijskim susretima 
žena, na stručnoj Konferenciji, BIMEP-u, odbojci na pijesku, bočanju, malonogometnim 
turnirima, obiteljskim igrama, stolnoteniskim turnirima i dr. Uključuju se u sve aktivnosti koje se 
organiziraju na nivou općine Sveti Juraj na Bregu (pješačenja, dječjim kampovima, 
stolnoteniskim turnirima). Svake godine suorganizatori su utrka i trailova koji prolaze općinom. 
Pojedinci i udruga dobitnici su brojnih nagrada i priznanja osvojenih na turnirima, utrkama i sl. 
Od HSSR „Sport za sve“ dodjeljena je  2009. godine Franji Posavcu medalja za razvoj 
sportske rekreacije Hrvatske, a 2007. godine dodjeljena je Udruzi plaketa za razvoj sportske 
rekreacije u manjim sredinama.  
 
Udruzi žena „Palovčanke“ Palovec 
Udruga žena Palovec osnovana je 17.12.1997. godine u Palovcu i sastoji se od 
sportske sekcije, pjevačke vokalne skupine i dramske sekcije. U svojim aktivnostima 
članice su aktivne vježbanju aerobika i organizacijom različitih sportsko-rekreacijskih 
aktivnostima za svoje članove i mještane pr. Dani Palovca, dani općine Mala Subotica, 
Pesmarice naših mamica, Međimurske popeke, Fašnička povorka, Advent, dani kruha. 
Sudjeluju u humanitarnim akcijama, organizacijom izleta i raznovrsnim priredbama. 
Sudjelovali su na sportsko-rekreacijskim manifestacijama koje organizira MSSR 



„Sport za sve“ i HSSR „Sport za sve“ (MFSR žena, HFSR žena, HFSR osoba starije 
životne dobi, Ožujskim susretima žena, Stručna konferencija, stručnim edukacijama. 
Udruga je bila domaćin i suorganizator MFSR žena 2001. i 2017. godine te HFSR 
žena 2011. godine. Imaju školovane dvije voditeljice aerobike i jednu pilatesa. 
Pojedini članovi i Udruga dobitnici su više priznanja i nagrada MSSR „Sport za sve“ 
kao i Medalje za razvoj sportske rekreacije  „Mirko Relac“ koju je 2004. g. dodijelio 
HSSR „Sport za sve“ Danici Glad i 2012. godine Udruzi. 
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