ZAPISNIK
sa 20. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije
održane putem e-maila 13. 2. 2018.
Pozitivno su se izjasnili: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak,
Branko Krkalo, Željko Stošić, Saša Kundih, Željko Lukina, Stjepan Latin, Tatjana Tuđa,
Božidar Ladišić, Ozren Hanžek, Anđelko Pregiban, Robert Špoljar, Vanja Brundula, Boris
Galoić i Zdenko Kozina.
Dnevni red:
1. Stipendije za vrhunske sportaše (I. do III. kategorija) - natječaj,
2. Namjenska sredstva za PJP u košarci - natječaj,
3. Namjenska sredstva za županijske, državne i međunarodne sportske manifestacije –
natječaj.
Ad. 1.
Prijedlog odluke:
Raspisuje se Natječaj za stipendije kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija). Mjesečna
stipendija za 1. kategoriju iznosit će 800,00 kn, za 2. kategoriju iznosit će 300,00 kn za 3.
kategoriju iznosit će 200,00 kn. Klubovi i kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija)
Zajednici trebaju dostaviti zamolbu kluba iz koje je vidljivo da je sportaš član kluba sa
područja naše Županije i da ima prebivalište na području Županije i Rješenje o kategorizaciji
izdano od HOO-a. Zamolba treba sadržavati: ime i prezime sportaša, adresu, OIB, IBAN i
banku kod koje je račun otvoren. Natječaj ostaje otvoren do 30. studenog ove godine, a
stipendije će se sukcesivno isplaćivati u skladu i mogućnostima predviđene proračunske
pozicije.
Ad. 2.
Prijedlog odluke:
Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije raspisuje natječaj za namjenska sredstva za
PJP u košarci u iznosu od 120.000 kn. Sufinanciranje programa iz točke 1. ovog natječaja
vršit će se sa pozicije 3. Financijskog plana Zajednice za 2018. godinu, temeljem potpisanog
ugovora sa Krapinsko-zagorskom županijom. Na natječaj se nogu javiti sportske udruge
članice Zajednice koje provode program iz područja za koje su sredstva namijenjena.
Zamolba treba sadržavati:
1. Plan i program rada za 2018. godinu sa istaknutim dijelovima programa koji će se
realizirati,
2. Financijski plan sa istaknutim troškovima koje se iz predviđenih sredstava namjeravaju
realizirati.
Natječaj je otvoren od 13. veljače do 16. ožujka 2018. godine, a bit će objavljen na
internetskim stranicama Zajednice. Odluku o dodjeli sredstava donosi Izvršni odbor
Zajednice. Osnovni kriterij za dodjelu sredstava bit će razina natjecanja i izvrsnost programa.
Korisnik sredstava sa Zajednicom potpisuje ugovor o o korištenju sredstava za realizaciju
programa.
Ad. 3.
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Prijedlog odluke:
Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije raspisuje natječaj za sufinanciranje
županijskih, državnih i međunarodnih sportskih manifestacija. Sufinanciranje manifestacija
iz točke 1. ovog natječaja vršit će se sa pozicije 7. Financijskog plana Zajednice za 2018.
godinu, temeljem potpisanog ugovora sa Krapinsko-zagorskom županijom. Na natječaj se
nogu javiti sportske udruge članice Zajednice.
Zamolba treba sadržavati:
1. Plan rada iz kojeg je vidljivo da je manifestacija planirana u 2018. godini,
2. Plan prihoda i rashoda za manifestaciju za koju se traže sredstva.
Natječaj je otvoren od 13. veljače do 16. ožujka 2018. godine, a bit će objavljen na
internetskim stranicama Zajednice. Odluku o dodjeli sredstava donosi Izvršni odbor
Zajednice. Korisnik sredstava sa Zajednicom potpisuje ugovor o o korištenju sredstava za
realizaciju programa.
Sva tri prijedloga podržana su od svih 17 članova Izvršnog odbora.
Zapisničar: Branko Piljek, mag. oec.
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