
 
Na temelju članka 74.Zakona o športu (NN 71/06) i članka 21.Statuta Grada Krapine(Službeni glasnik 
Grada Krapine 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 18.sjednici održanoj dana 
28.12.2012.godine,donosi 
 

P R O G R A M 
JAVNIH  POTREBA U ŠPORTU 

GRADA KRAPINE ZA 2012. GODINU 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju športsku djelatnost 
ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine, kao i sredstva kojima jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave pomažu obavljanje športskih djelatnosti. 
Športskim djelatnostima smatra se sudjelovanje u športskim natjecanjima, športska rekreacija, športska 
obuka, upravljanje športskim objektima te organizirane izvannastavne ili izvanškolske učeničke i 
studentske tjelesne aktivnosti, kao i tjelesne aktivnosti i igre invalida. 
 
Krapinski športski savez ovim Programom, utvrñuje javne potrebe u športu i za njihovo ostvarenje 
osigurava financijska sredstva iz proračuna Grada Krapine u skladu s odredbama Zakona, po 
programima odnosno aktivnostima klubova, sportaša i udruga, a sve u skladu s ovim Programom.  
 
II. UTVR ðIVANJE JAVNIH POTREBA 
 
Javnim potrebama u športu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Krapine, utvrñuju se 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Krapinu, a to su: 

o poticanje i promicanje športa,  
o provoñenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,  
o djelovanje športskih klubova i udruga te Krapinskog športskog saveza u Gradu Krapini,  
o športska priprema (trening), organizacija i provedba sustava natjecanja domaćih i 

meñunarodnih, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,  
o voñenje kadrovske politike angažiranjem osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,  
o športsko – rekreacijske aktivnosti grañana, kao i druge športske aktivnosti koje su u funkciji 

unapreñenja i čuvanja zdravlja, te postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,  
o športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,  
o planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih terena i grañevina od značaja za Grad 

Krapinu,  
o provoñenje i financiranje razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.  

Realizacijom Programa javnih potreba u športu Grad Krapina nastoji ostvarivati ciljeve promicanja 
gradskog športa. Samim promicanjem športa preko klubova i udruga, a i pojedinačno, morati će se 
nastojati postizati uspjehe na gospodarskom, turističkom, kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom 
planu. 
 
Putem športa najlakše je ostvarivo povezivanje gospodarskih i turističkih subjekata na razini 
Republike Hrvatske, kao i promicanje kulturnih, povijesnih i zemljopisnih osobitosti krapinskog kraja, 
što je od izuzetne važnosti za promociju Grada Krapine. 
U tom smislu Grad Krapina će posebnu pozornost, a u skladu sa Zakonom, posvetiti organiziranim 
športskim udrugama grañana koje se pojavljuju kroz klubove i društva, te koje su nositelji 
organiziranog načina rada na području provoñenja športske aktivnosti i to kroz prezentacijski oblik, a 
to je natjecateljski šport. Upravo kroz osiguravanje proračunskih sredstava za financiranje djelatnosti 
športskih udruga i klubova,  Grad Krapina realizirat će tijekom 2012. godine sve ranije navedene javne 
potrebe, osim javnih potreba vezanih za tjelesnu kulturu i športske aktivnosti osoba s teškoćama u 
razvoju i osoba s invaliditetom provoñenje športskih aktivnosti djece i mladeži.  
 



Športske aktivnosti invalida ostvaruju se kroz udruge invalida i osobe s tjelesnim oštećenjima te se 
sredstva za djelatnost tih udruga osiguravaju posebnim programom.  
 
Javne djelatnosti u provoñenju športskih aktivnosti djece i mladeži realizirati će se financiranjem 
Sportskog krapinskog akademskog društva i Županijskog školskog športskog saveza KZŽ. 
 
Krapinski športski savez Grada Krapine svojim programom rada, financijskim planom i kriterijima za 
rangiranje športskih udruga članica zajednice ima zadaću promicanja športa na području Grada 
Krapine utvrñenu ovim Programom, a posebno poticati i promicati šport djece i mladeži te usklañivati 
aktivnosti svojih članova, športskih udruga i društava s područja Grada Krapine.  
  
 
III. ORGANIZIRANI NATJECATELJSKI ŠPORT  
        
Uvažavajući javne interese u športu Grada Krapine položaj i značaj športskih klubova u promociji 
Grada Krapine i posebno cijeneći kvalitetu rada s mlañim uzrastom, a sve u cilju ostvarivanja 
programa javnih potreba u provoñenju poticanja i promocije športa, te športska priprema, organizacija 
i provedba sustava natjecanja domaćih, meñunarodnih, a nadasve opća i posebna zaštita športaša, svi 
športski klubovi i udruge organiziranog natjecateljskog športa, a koje djeluju na području grada 
Krapine svrstane su u četiri skupine:  
 

A) natjecateljska skupina 
 

o KICK – BOXING 
o KOŠARKAŠKI KLUB KRAPINA 
o NOGOMETNI KLUB ZAGOREC 
o ŽENSKI RUKOMETNI KLUB ZAGOREC 
o STOLNOTENISKI KLUB ZAGOREC 
o ŠAHOVSKI KLUB KRAPINA 
o ŠPORTSKO PLESNI KLUB HABANERA KRAPINA 
o ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO KRAPINA 
o TENISKI KLUB ZAGOREC 
o TRKAČKI KLUB ˝MARATON˝  

 
Navedena kategorizacija športskih udruga i klubova organiziranog natjecateljskog športa, osim na 
temelju spomenutih razloga, utvrñena je i uvažavanjem rezultata dosadašnjeg rada i djelovanja, 
popularnosti pojedinog športa, razine natjecanja pojedinog kluba ili udruge, vodeći pri tom računa i o 
klubovima odnosno udrugama koji imaju momčadi za natjecanje odnosno pogone u više dobnih 
uzrasta ili kategorija, zbog ispunjavanja uvjeta propisanih za sudjelovanje u natjecanju odreñenog 
stupnja ili ranga. 
 
Rekreacijsku skupinu čine športski klubovi i udruge na području Grada Krapine koji svoju športsku 
aktivnost realiziraju kroz organizirana društva za športsku rekreaciju i športske klubove koji nisu 
uključeni u natjecateljski pogon i sustav natjecanja svojih matičnih saveza, a to su: 
 

B) rekreativna skupina 
o KRAPINSKI KLUB ZA SPORTSKU REKREACIJU FIT 
o ŠPORTSKA UDRUGA PA-VE-L LEPAJCI 
o ŠPORTSKA UDRUGA˝GRGAČEVO 
o ŠPORTSKA UDRUGA ˝BOBOVJE i PRISTAVA˝ 
o SPORTSKO DRUŠTVO ŠEMNICA 

 
 
 
 



          C) školski šport 
 
Školski šport ima važnu ulogu u razvoju svakog mladog sportaša, njegovom razvoju i odrastanju. 
Svaka škola u skladu s pozitivnim zakonom o športu ima organizirano Školsko športsko društvo u 
kojem djeluju sekcije po športovima. 
U gradu Krapini djeluju slijedeća Školska športska društva: 
 
ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA 
ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO OŠ ˝LJUDEVIT GAJ˝ KRAPINA 
ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO SREDNJE ŠKOLE KRAPINA 
Za rad ŠŠD financijska sredstva transferirat ćemo ŽŠŠS-u KZŽ. 
 
          D)športske manifestacije 

 
Športske manifestacije imaju značajnu ulogu za promociju športa, prezentaciju zdravog načina života i 
inih pozitivnih učinaka na sudionike manifestacije kao i na gledatelje. 
 
 

o  AUTO KLUB ZAGOREC 
o  DRUŠTVO SPORTSKIH IGARA UČENIKA 
o STOLNOTENISKI KLUB ZAGOREC 

 
IV. RASPODJELA I NA ČIN ISPLATE SREDSTAVA ZA ŠPORT 
 
Raspodjela ukupnih sredstava u iznosu od 650.000,00 kuna namijenjenih za realizaciju javnih potreba 
u športu Grada Krapine u 2012. godini sukladno Zakonu, realizirati će se putem Krapinskog športskog 
saveza. 
 
Ukupna sredstva osigurana proračunom Grada Krapine doznačivati će se Krapinskom športskom 
saveza u jednakim mjesečnim iznosima. 
 
Navedena dinamika može se mijenjati odlukom Gradonačelnika, na temelju opravdanog zahtjeva 
Krapinskog športskog saveza, uvažavajući pritom posebne odredbe i zakonitosti izvršavanja gradskog 
proračuna. 
 
Krapinski športskih savez Grada Krapine se zadužuje za daljnji prijenos proračunskih sredstava 
športskim udrugama i klubovima u skladu s Kriterijima za rangiranje športskih udruga članica 
Krapinskog športskog saveza športskih udruga Grada Krapine u 2012.godini.  
 
Posebne i pojedinačne zahtjeve športskih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom godine 
rješavat će Krapinski športski savez na teret ukupno odobrenih sredstava.  
 
Krapinski športski savez obvezuje se podnositi Gradonačelniku Grada Krapine polugodišnja izvješća o 
realizaciji i prijenosu proračunskih sredstava športskim udrugama i klubovima.  
 
Ovaj Program objaviti će se u Krapinskom vjesniku. 
  
Krapinski je športski savez na svojoj sjednici Upravnog odjela održanoj 29.11.2011. godine na temelju 
Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga donio slijedeću odluku: 
 
 
Sukladno Pravilniku sredstva predviñena za Program javnih potreba u športu Grada Krapine za 2012. 
godinu rasporeñena su na slijedeći način: 
 

 



 
 

FINANCIJSKI PLAN  SREDSTVA KRAPINSKOG ŠPORTSKOG SAV EZA U 2012. GODINI 
    

športske udruge   

AUTO KLUB ZAGOREC 8.000   

DRUŠTVO SPORTSKIH IGARA UČENIKA 26.400   

KICKBOXING  KLUB ˝KRAPINA˝ 25.000   

KOŠARKAŠKI KLUB KRAPINA 85.000   

KRAPINSKI KLUB ZA SPORTSKU REKREACIJU  5.000   

NOGOMETNI KLUB ZAGOREC 285.000   

SPORTSKO KRAPINSKO AKADEMSKO DRUŠTVO 900   

STOLNOTENISKI KLUB ZAGOREC KRAPINA 15.000   

ŠAHOVSKI KLUB KRAPINA 18.000   

ŠPORTSKA UDRUGA˝GRGAČEVO˝ 1.000   

ŠPORTSKI PLESNI KLUB HABANERA KRAPINA 900   

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO KRAPINA 10.000   

TENISKI KLUB ZAGOREC KRAPINA 8.000   

TRKA ČKI KLUB ˝MARATON˝ KRAPINA 7.000   

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB ZAGOREC KRAPINA 79.000   

SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH ZAGORJE 1.000   

ŽŠŠS KZŽ 1.000   

RAD SAVEZA 12.000   

REZERVA 27.300   

PROGLAŠENJE NAJBOLJEG ŠPORTAŠA 11.000   

OBRAZOVANJE TRENERA 5.000   

REŽIJA 1.000   

Projekti HOO 17.500   
UKUPNO 650.000,00   

 
 
 

 
2. Športsko rekreacioni centar Podgora 

 
Za investicijsko održavanje Športsko rekreacijskog centra Podgora predviñeno je u 2012.godini  
izdvajanje novčanog iznosa od 100.000,00 Kuna. 
 

 
3. Potpore športsko – rekreacijskim aktivnostima grañana te drugim športskim aktivno- 
      stima u funkciji unapreñenja zdravlja 

 
Uz djelovanje športskih udruga i klubova u Proračuna za 2012.godinu predviñeno je financiranje 
i aktivnosti udruga koje nisu članice Saveza,a organizatori su aktivnosti korisnih za psihofizičko 



zdravlje djece,mladeži i ostalih grañana. i to kako slijedi: 
 
Odred izviñača Hrvatsko zagorje Krapina                             15.000,00 
 
Planinarsko društvo Strahinjčica                                              5.000,00 
 
Ukupno                                                                                   20.000,00 
 
 
Ukupno planirana sredstva u 2012.godini za javne potrebe u športu Grada Krapine predviñena su u 
iznosu od 770.000,00 Kuna. 
 
 
  
                                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća 
 
                                                                                                        Zoran Gregurović 
 

 
Klasa: 620-01/11-01/006 
Urbroj: 2140/01-05-0502-11-7 
Krapina, 28.12.2011. 
 
 
 


