
1.
Puni naziv športskog 

kluba (bez skraćenica):

2. Molimo da napišete 

kratki pregled 

postavljenih ciljeva i da 

navedete broj djece 

izravno obuhvaćene 

predloženim 

programom:                 
(ako nije moguće upisati sve 

podatke u predviđeni prostor, 

opis programa možete priložiti 

uz Obrazac 4.)

OPIS PROGRAMA

U današnje vrijeme sve se manje mladih odlučuje baviti sportom, stoga smatramo 

iznimno važnim neprestano isticati važnost sporta u svakodnevnom životu. 

Organizacijom treninga, te natjecanjem u županijskim nogometnim ligama, 

omogućujemo djeci i mladima sa područja općine otkrivanje talenta i interesa za sport.  

Nadalje, djeca i mladi dobivaju mogućnost, kroz gostujuće utakmice, upoznati se sa 

međimurskom županijom i steći poznanstva sa svojim vršnjacima. 

Organiziranjem domaćih utakmica okupljamo mještane Orehovice i sve zaljubljenike u 

sport, te time doprinosimo društvenom životu cijele općine.

Uz sve navedeno, važno je napomenuti da je naša općina područje posebne državne 

skrbi, te da u našim aktivnostima sudjeluju i pripadnici romske nacionalne manjine s 

područja općine Orehovica. Njihovim sudjelovanjem olakšava se suživot dviju 

zajednica, te se smanjuju predrasude prema pripadnicima romske nacionalne manjine. 

Prijavom na ovaj projekt želimo pribaviti kosilicu sa valjkom s kojom bi poboljšali uvjete 

na terenima za održavanje treninga, a instaliranjem rasvjete želimo omogućiti 

održavanje treninga u terminima koji odgovaraju djeci i mladima koji zbog ostalih 

osobnih obaveza (u prvom redu škola i posao) ne stignu dolaziti na trening u ranijim 

terminima kada je dostupno dnevno svjetlo.

Smatramo da bi tim poboljšanjima povećali broj djece i mladih u klubu sa trenutnih 20-

25 na budućih 35-40 djece i mladih.

Nogomet je u našoj županiji najpopularniji sport i tradicija je natjecati se u županijskoj 

nogometnoj ligi kroz koju se općine i mjesta promoviraju u županiji, a i šire. Kroz to 

natjecanje i mi želimo našu općinu prezentirati u što boljem svjetlu te motivirati djecu i 

mlade da se nam priključe.

Obrazac 4. Opis programa za program Aktivne zajednice
Važna napomena: Sve podatke u ovom obrascu mora ispuniti i ovjeriti predlagač - športska zajednica. Športska 

zajednica ima dužnost i obavezu provjeriti istinitost navoda u programskom zahtjevu i tek kad utvrdi da je sve u redu 

pristupiti razmatranju istoga i njegovom kandidiranju prema HOO-u.

OSNOVNI PODACI O KORISNIKU - ŠPORTSKOM KLUBU

NOGOMETNI KLUB "CROATIA" OREHOVICA
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