
PLAN RADA  
ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

ZA 2022. 

  

 Cijelu 2022. godinu naš kraj nosit će titulu Europske regije sporta. Međimurje će 

tako biti prva takva hrvatska regija i tek treća u Europi koja će se moći ponositi 

dobivanjem te laskave titule. U svrhu što bolje iskorištavanja dobivanja te titule planiraju 

se održati različit događaji diljem Međimurja s ciljme podizanja sportske kulture i 

povećanja broja naših sugrađana koji se bave sportom. Tako je planirano održavanje 

velikih masovnih događanja na koja će doći poznati sportaši, a na kojima će se 

predstavljati udruge s određenog područja. Zajednica će dati podršku održavanju 

biciklijada po našim općinama s ciljem povećanja broja građana koji koriste bicikl kao 

prijevozno sredstvo. Time se čini veliki stvar za vlastito zdravlje, za okoliš i cijelu zajednicu. 

Osmišljeno je i nekoliko aktivnosti kojima će se popularizirati vodeni sportovi. Planiraju se i 

različite šetnje na koje će se uključiti i veći  broj učenika osnovnih i srednjih škola.  I 

Europski tjedan sporta bit će obilježen u sklopu Regije sporta nakon odličnih iskustava iz 

2021. godine. 

 Održat ćemo našu najvažniju i najprepoznatljiviju manifestaciju Izbor najsportaša i 

dodjela nagrade Franjo Punčec. Povratna inforamcija o izboru najsportaša govori kako je 

to postala respektabilna svečanst ne samo u lokalnim već i nacionalnim krugovima. 

Sukladno odluci Izvršnog odbora svečanost će svake godine biti održana u drugom 

međimurskom gradu ili mjestu s ciljem daljnjeg približavanja sportske tematike, ali i 

popularizacije dodjele najviše županijske sportske nagrade. Sukladno dogovoru svečanost 

za 2021. bit će održana potkraj veljače u Termama Sveti Martin.   

 Nadamo se kako ćemo nakon dvije godine pauziranja moći odraditi i novo izdanje 

Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Popularna vrtićka olimpijada trebal bi u svibnju biti 

održana na Stadionu sportsko rekreacijskog centra Mladost. Vrtićka olimpijada okuplja sve 

vrtiće iz županije, a natjecanja se vrše u nekoliko sportova i disciplina. 

 Pokrenuli smo predavanja i seminara s ciljem što bolje informiranja sportske 

javnosti o temama koje su vrlo važne. Zajednica Zajednica športksih udruga i saveza 

Međimurske županije  želi potaknuti što veći broj sportaša i sportskih djelatnika na važnost 

spajanja sporta i zdravlja te u tu svrhu planira odraditi predavanja s uglednim liječnicima 

na temu sportskih pregleda, psihologije sporta, sportske prehrane, najčešćih ozljeda kod 

sportaša i slično. Predavanja koja će biti organizirana diljem Međimurja obavljat će ugledni 



liječnici s kojima smo već imali suradnju.  Zrinka Rusan, dr. med. je specijalist medicine 

rada i sporta iza koje je dugogodišnje  radno iskustvo čiji je primarni fokus bila medicina 

sporta. Trenutačno radi u poliklinici Medikol, a redovito svoje znanje nadograđuje 

pohađanjem brojnih seminara i radionica. Član je Udruge liječnika sportske medicine i 

pregledala i još uvijek redovito pregledava brojne međimurske sportaše. Partner Zajednici 

sportskih udruga i saveza Međimurske županije na projektu bit će i Zavod za javno 

zdravstvo Međimurske županije s kojim je dogovorena suradnja na održavanju radionica iz 

nutricionizma.  Predavanja na ostale teme održat će pedijatar Igor Šegović, psihijatar 

Andrej Prošev i kirurg Mario Vinko. Predavanja će biti prijavljena na natječaj Hrvatskog 

olimpijskog odbora.  

 Zajednica će  koordinirati obilježavanje Međunarodnog olimpijskog dana. Cilj 

manifestacije je razvijanje svijesti o ulozi sporta u društvu, masovnijem uključivanjem 

građana u sportske aktivnosti, podizanja svijesti o važnosti redovitog bavljenja tjelesnim 

aktivnostima i edukacija mladih o olimpijskom pokretu i njegovom značaju. 

 Kao i prijašnjih godina, uključit ćemo se obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana. 

Način na koji ćemo to učiniti ovisi o epidemiološkim prilikama. 

 I dalje ćemo se aktivno zalagati i u  krovnim sportskim organizacijama HOO i MINTS 

da Međimurje dobije zasluženi povrat sredstava koji vrijedni Međimurci uplaćuju u 

nacionalni budžet, a čime bi se poboljšala sportska infrastruktura i nagradili vrijedni 

sportski projekti. 

 U tijesnoj suradnji sa županijskim djelatnicima radit ćemo na promociji sporta, 

sportskih saveza i klubova te za opći boljitak cijele sportske zajednice u Međimurju. 

 Ono što će biti novina u poslovanju je da će sve Javne potrebe u sportu 

Međimurske županije od 2022. pa nadalje, a sukladno odredbama Zakona o sportu, ići 

preko Zajednice. S obzirom da se radi o ogromnom povećanju poslova morat ćemo 

razmisliti o angažiranju dodatnih vanjskih snaga (outsourcing) ili zapošljavanju nove 

osobe. Povećanje proračunskih izdvajanja za sporta u županijskom proračunu predvidjelo 

je i taj troša. 

 Intenzivno ćemo se zalagati, da kao i u 2021. i 2020. godini, sva sredstva planirana 

županijskim proračunom za sport budu prebačena na račun Zajednice kako bi mogla biti 

proslijeđena klubovima sukladno javnim pozivima i natječajima. 
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