ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12

Temeljem članka 34. Statuta Županijskog školskog sportskog saveza Krapinko-zagorske
županije, Izvršni odbor ŽŠSS KZŽ na 6. sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine
donosi
PRAVILNIK O FINANCIRANJU
I
PROVEDBENE UPUTE
SPORTSKIH NATJECANJA ŠSD
ŽUPANIJSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ADMINISTRATIVNI TAJNIK NATJECANA
Administrativni tajnik natjecanja je tajnik ŽŠSS KZŽ i obavlja administrativne poslove
vezane za sportska natjecanja:
• organizira sportska natjecanja u skladu s Vremenikom natjecanja
• za velika ekipna natjecanja organizira prijevoz na sportska natjecanja
• angažira i delegira suce natjecanja
• s domaćinom natjecanja dogovara satnicu i termine natjecanja
• s domaćinom natjecanja dogovara prehranu ili ju sam organizira
• šalje i prima elektronsku poštu ili običnu poštu
• radi i sve ostale administrativne poslove potrebne za urednu, cjelovitu i
kvalitetnu provedbu natjecanja
• prikuplja rezultate s natjecanja
• prikuplja zahtjeve za refundiranje županijskog nivoa natjecanja, priprema ih za
isplatu i isplaćuje
• prikuplja fotografije s natjecanja
• izrađuje Godišnjak županijskih natjecanja
VODITELJ NATJECANJA:
• osniva i predsjedava Natjecateljskim povjerenstvo natjecanja
• osigurava sve potrebne uvjete za regularnim održavanjem natjecanja
• organizira prehranu za djecu, suce i voditelje ekipa
• vodi zapisnik na natjecanju
• angažira 2 volontera za pomoć prilikom organizacije natjecanja (pomoćne suce)
• šalje izvješće i zajedničku fotografije svih sudionika natjecanja
BROJ SUDIONIKA SPORTSKOG NATJECANJA odredit će se Propisnikom natjecanja.
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FINANCIRANJE
Troškove Županijskih natjecanja:
• VII. i VIII. razreda OŠ
• I. – IV. razreda SŠ snosi ŽŠSS KZŽ.
Pored tih sredstava, škole i ŽŠSS KZŽ u financiranju natjecanja trebaju što više tražiti
pomoć sponzora, donatora, općina, gradova i sredstava s natječaja (pogotovo za
natjecanja učenika V. i VI. razreda).
ŽŠSS KZŽ sklopit će ugovor o djelu sa sucima sportskih natjecanja, voditeljima ekipa
( mentorima) i voditeljem natjecanja. Temeljem ugovora o djelu na kraju svakog odgojno
obrazovnog razdoblja isplatit će honorar na žiro račun istih.
Refundacija za:
• Korištenje privatnog automobila u službene svrhe i
• Troškove prehrane županijskog natjecanja ŠSD traže na posebnim tabelama
izrađenim u Microsoft Excelu (prilog uz ove upute) koje dostavljaju ŽŠSS KZŽ.
Tako dobivena sredstva škole knjiže u materijalne rashode.
ŽŠSS KZŽ će isplatu vršiti na kraju svakog mjeseca usklađeno s transferom sredstava
Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskog školskog sportskog saveza, gradova, općina i
dobivenim sredstvima na natječajima.
Troškovi prehrane
Školi domaćinu natjecanja priznaju se troškovi za prehranu u visini 12 kuna po sudioniku
natjecanja (natjecatelj, 2 volontera, 1 fotograf, 1 novinar, mentori ekipa i suci
natjecanja).
Naknada voditelju ekipe (mentoru)
Na županijsko natjecanje škola može uputiti samo jednog mentora (voditelja) po
natjecanju. Mentoru će se naknada isplaćivat temeljem ugovora o djelu u iznosu od
283 kn bruto.
Korištenja osobnog automobila u službene svrhe
Pravo na povrat troškova korištenja osobnog automobila u službene svrhe u visini od 2 kn
ima voditelj ako na natjecanje u svom autu prevozi učenike, a ŽŠSS KZŽ nije organizirao
prijevoz autobusom.
Udaljenost se računa kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom
(asfaltom) prema planeru Hrvatskog autokluba na temelju kartografske podloge Google
Maps.
Naknada sucima na sportskim natjecanjima
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Delegiran sudac za županijsko natjecanje ima pravo na naknada u iznosu od 350 kn
bruto. Sucima će se naknada isplaćivat temeljem ugovora o djelu.

Naknada članovima Izvršnog odbora
Članovi Izvršnog odbora imaju pravo na naknada u iznosu od 265 kn bruto za
sudjelovanje na sjednicama Izvršnog odbora.
Naknada članovima Nadzornog odbora
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u iznosu od 265 kn bruto za
sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora.
ŽŠSS KZŽ snosi troškove nabave prigodnih nagrada (nabavlja pokale i medalje) i tiskanja
priznanja, pohvalnica, zahvalnica itd.
Voditelj Županijskih školskih sportskih natjecanja
Voditelj Županijskih školskih sportskih natjecanja ima pravo na naknadu od 265 kn bruto
po natjecanju koja će se isplaćivat temeljem ugovora o djelu.
IZVJEŠĆE s održanog natjecanja sukladno Propisniku voditelj natjecanja dostavlja
administrativnom tajniku natjecanja.
Administrativni tajnik izvješćuju medije, sudionike natjecanja o postignutim rezultatima.
Rezultati natjecanja se stavljaju na web stranicu ŽŠSS KZŽ.
Nagrade za umirovljene kineziologe:
Nagrada se dodjeljuje na 1. Skupštini ŽŠSS KZŽ po umirovljenju kineziologa.
Nagrada iznosi 883 kn bruto.
Nagrada se isplaćuje na žiro račun.
Nagrade za izuzetne postignute rezultate na Državnim natjecanjima za osvojeno:
1. mjesto voditelju se dodjeljuje nagrada od 1908 kn bruto
2. mjesto voditelju se dodjeljuje nagrada od 1484 kn bruto
3. mjesto voditelju se dodjeljuje nagrada od 1060 kn bruto
4., 5. i 6. mjesto voditelju se dodjeljuje nagrada od 742 kn bruto.
Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima isključivo Izvršni odbor ŽŠSS KZŽ.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Predsjednica ŽŠSS KZŽ:
Tatjana Tuđa, prof.
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