
MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE 
REKREACIJE «SPORT ZA SVE» 
Broj: 01/1-13/1-2019 
Čakovec, 12.12.2019. g. 
 
    

 O  D  L  U  K  A 
        O DODJELI PRIZNANJA MSSR «SPORT ZA SVE» 
                              ZA 2019. 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 19.11.2019. 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 
                    - Udruga žena Štefanec 
                    - 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“ 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 
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica 
- Udruga žena Dunjkovec 
- USR „Sport za sve“ Dragoslavec Breg 
- Udruga žena Slakovec 
- Udruga žena Štefanec 
 

       ZA POSTIGNUTE REZULTATE I RAZNOVRSNOST PROGRAMA 
- USR „Sport za sve“ Mala Subotica (raznovrsnost programa) 
- Udruga žena Dunjkovec (raznovrsnost programa) 
- Društvo za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Mura Ferketinec (raznovrsnost 

programa) 
- Udruga žena Štefanec (postignuti rezultat  -HFSR na selu) 
- USR „Sport za sve“ Mursko Središće (raznovrsnost programa) 
- Udruga građana Gardruža Gardinovec (raznovrsnost programa) 

 
EUROPSKI TJEDAN SPORTA – TJELESNIH AKTIVNOSTI – MOVE WEEK 
- DSR „Sport za sve“ Mura Ferketinec 
- Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica 
- Udruga žena Strahoninec 
- Udruga građana Gardruža Gardinovec 
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN 



- DSR Mura Ferketinec 
- USR „Sport za sve“ Mursko Središće 

 
ZAHVALNICA ZA POMOĆ U EDUKACIJI VODITLJE TJELESNOG VJEŽBANJA 
- poduzeće „Aton“, d.o.o. Nedelišće 

              
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 18. turnira rekreativki Međimurja u odbojci 
2. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ ŠENKOVEC, za puni doprinos i 

provedbu 14. 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 ŽENA STRAHONINEC, za uspješnu organizaciju i provedbu 13.  turnira u beli 
rekreativaca Međimurja. 

5. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „PRIJATELJI“ Sport za sve GORIČAN, za 
uspješnu organizaciju i provedbu 24. Međimurskog festivala sportske rekreacije žena 
 

PLAKETA 
Priznanje za dugogodišnje sudjelovanje u organizaciji i provedbi  sportsko- rekreacijskih    
aktivnosti Međimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ 
 
Darinka Krklec iz Murskog Središća, ROĐENA 18.10.1962. godine. 
U osnovnoj školi počela se baviti sportom igrajući košarku a kasnije i nogomet. Član je USR „Sport za 
sve“ Mursko Središće od 2003. godine od kada je redovna na satovima tjelesnog vježbanja te se 
aktivno uključuje u organizaciju i provedbu svih aktivnosti koje provodi Udruga. Višegodišnji je sudionik 
na MFSR žena, Hrvatskim festivalima sportske rekreacije žena, Odbojkaškim turnirima rekreativki gdje 
obavlja dužnost pomoćnog suca. Član je Upravnog odbora Udruge gdje se zalaže za rješavanje 
pitanja sportske rekreacije kako u redovnim tako i u povremenim oblicima tjelesnog vježbanja. 
Sudionik je Stručnih konferencija koje organizira HSSR „Sport za sve“ i MSSR „Sport za sve“. Za svoj 
rad nagrađivanja je od USR „Sport za sve“ Mursko Središće. Osoba je puna tolrancije, odanosti, 
poštovanja i radišnosti tako da sve dogovorene aktivnosti izvršava kvalitetno i u rokovima. Omiljena je 
u svojoj sredini tako da djelujući u njoj propagira sportsku rekreaciju. Svojim djelovanjem doprinosi 
prosperitetu sportske rekreacije u gradu Mursko Središće i šire.   

 
 
MEDALJU ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE REKREACIJE 
 

Uduzi žena Dunjkovec 
Udruga žena Dunjkovec osnovana je i upisana u Registar udruga u travnju 2004. godine. Udruga je 
osnovana s ciljem očuvanja i njegovanja kulturno-umjetničke i etno baštine, organizacije  izložaba, 
priredbi , pomaganja potrebitima, te raznih rekreativno- sportskih aktivnosti. 
Udruga djeluje na području Općine Nedelišće, te se aktivno uključujemo u sve manifestacije vezane 
uz  nju. (Fašničku povorku, Dan planeta Zemlje, Dane zahvalnosti, Martinje, Božićne i druge 
sajmove…Bakine kolače…). Za najmlađe mještane pripremaju priredbe i slatke paketiće, te su ih 
proteklih godina darovali za blagdan Sv.Nikole. Po potrebi pomažu svim udrugama  u svom mjestu 
uključujući se u realizaciju njihovih manifestacija i programa.  Skupljaju humanitarnu pomoć za 
najpotrebitije mještane obilazeći  domaćinstva,  i same dajući donacije u vidu hrane,kućnih 
potrepština, te sredstva iz udruge. Organiziraju kreativne radionice u područnoj školi u Dunjkovcu, 
učeći pri tom djecu izradi raznih unikatnih predmeta koje poklanjaju majkama i bakama za njihov dan ( 
cvijeće od svile, razglednice, čestitke,leptiriće i slično ). Izlažu vlastite ručne radove na raznim 
sajmovima cvijeća: Nedelišće, Čakovec- za Porcijunkolovo prošćenje, Ludbreg, Mursko Središće, 
Središće ob Dravi…. 
Posebnu pažnju posvećujeju vježbanju i  gibanju (tjelesnim aktivnostima), te promociji što kvalitetnijeg 
i zdravijeg  načina života. 
Od samog osnivanja, punih 15 godina  održavaju zdravlje i dobru formu uz rekreaciju i vježbanje, dva 
puta tjedno po sat vremena, uz stručno vodstvo.  



Punih 12 godina natječu se na Sportskim susretima udruga žena s područja općine Nedelišće na 
kojima sudjeluje 10-12 ekipa. Udruga je bila organizator susreta dva puta. Osmislile su i realizirale igre 
za prve i dvanaeste susrete. Svaki put su u samom vrhu po rezultatima, a zadnjih godina su tri puta 
zaredom bile prve. 
Ulažu velike napore da zainteresiraju mještane da se uključe u sportske i sportsko, rekreacijske 
akativnosti, tei druženje u lokalnim sredinama. Protekle su godine  pokušale privući što više djece, 
omladine, žena i muškaraca na sportske terene što im je u značajnoj mjeri i uspjelo. 
U mjestu Dunjkovec, organiziraju SPORTSKI DAN,  kojeg zovu „ Dunjkovske rekreativne igre „.  
Pozivaju sve udruge s područja Općine Nedelišće i šire. Djeca se natječu u 3 grupe, prema godinama 
starosti, djevojčice i dječaci međusobno, u 6 disciplina. Muškarci i žene također međusobno, 
pojedinačno, u 6 disciplina. Odaziv na sportske dane je dobar. Natjecalo se četrdesetak djece i oko 
osamdeset odaslih osoba. Do sada su organizirale 4 navedene manifestacije, a svaki se put prijavljuje 
i uključuje sve više djece i odraslih, što nam je i cilj. 
Kontinuirano, dva puta godišnje ekipa udruge sudjeluje na turniru u visećoj kuglani u organizaciji 
Udruge Hrastinka, a tri su godine zaredom okušale svoje vještine igrajući mali nogomet na natjecanju 
ženskih ekipa u  Grabanicama.  Redovito „Španciraju“ u Slakovcu, sudjeluju  na biciklijadama naše 
Općine, organiziraju izlete na kojima se opuštaju i ujedno provode puno tjelesnih aktivnosti.( hodanja, 
penjanja i sl. ) 
Članice MSSR“ Sport za sve „ Čakovec  postale su 2007.godine, i otada se redovito natječu  na 
Međimurskom festivalu sportske rekreacije za žene. I same su bile domaćini jubilarnih, 20. 
Međimurskog festivala sportske rekreacije žena. 
Godinama su  stjecale iskustva i nove vještine te su se uspjele izboriti i za natjecanja na „Hrvatskom 
festivalu sportske rekreacije žena“. 
 Prvi nastup bioim je u Delnicama, gdje su osvojile 8.mjesto. Drugi u Vukovaru, uz osvojeno 5.mjesto, 
a treći u Zadru. Tamo su se okitile brončanom medaljom osvojivši odlično, 3.mjesto. 
Ove godina na  „Međimurskom festivalu sportske rekreacije žena“ održanom  u Goričanu osvojile su 
treće mjesto i stekle pravo da sudjeluju na Hrvatskom festivalu sportske rekreacije koji je održan u 
Virovitici. 
Osim gore navedenih aktivnosti, nastoje se usavršavati, educirati i družiti sa ostalim članicama MSSR“ 
Sport zasve“. Odlaze na Ožujske susrete žena gdje aktivno sudjeluju u programima vježbanja. Više 
puta sudjelovale su  na edukativnim susretima za rekreativke,  te sudjeluju na stručnim konferencijama 
u Hotelu „Park „ u Čakovcu koje organizira HSSR „Sport za sve“ i MSSR „Sport za sve“. 
Aktivnosti objavljuju na svojim Facebook stranicama,  na stranicama TZ Nedelišće, u Nedelistu, a o 
njima povremeno izvješćuju list „Međimurje“ i „Međimurske novine“. 

 
 

Daniela Škrobar iz Vućetinca, rođena je 1.10.1973. godine. 
Svoj sportski put započela je 2006 godine kao jedna od osnivača udruge sport za sve Sveti Juraj na 
Bregu, gdje je bila predsjednica 8 godina a i dalje je aktivna  članica te udruge. Za vrijeme svojeg 
mandata  organizira nekoliko seoskih igara na niovou Župnije, te odlazi na državna natjecanja  u 
organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije sport za sve kao sudionik  i voditelj grupe. 
Organizira  i odlazi na aktivno vježbanje  dva puta tjedno,  pješačenja srijedom od 10-ak  km, 
bicikliranja za članove, nordijsko hodanje,  izlete u prirodu,  odlazak na maškarade... 12 godina 
sudjeluje na Ožujskim susretima žena u programu vježbanja zabavnom i natjecateljskom dijelu, osvaja 
medalje u orijentacijskom kretanju pojedinačno i grupno. Sudjeluje na BIMEP-u, MFSR-žena, turniru u 
beli, odbojci na pijesku,  Stručnoj Konferenciji i na ostalim manifestacijama koje organizira Međimurski 
savez sportske rekreacije. Šest godina se aktivno bavi trčanjem a sudjelovala je u  polumaratonu, 
trailu,  trakingu  i ostalim utrkama diljem Hrvatske pa i šire. Pred 3 godine završila je tečaj za voditelja 
nordijskog hodanja u organizaciji Hrvatskog saveza nordijskog hodanja te je održala nekoliko 
seminara nordijskog hodanja po udrugama u Međimurju. Članica je Vatrogasnog društva već 30 
godina, škole nogometa u općini, te je članica upravnog odbora  MSSR. Svojim radom doprinjela je 
razvitku sportske rekreacije u svojoj sredini i šire, te i dalje potiče članove i mještane na uključivanje u 
sportske i sportsko-rekreacijske akativnosti i druženja. 

 
 

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

 
                                                                               Danica Korunić 


