PRILOG 2.
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
KRIŽEVCI
Broj: 75 /10/2020.
Križevci, 22. 12. 2020.

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje,
kulturu,sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
GRAD KRIŽEVCI
Predmet: Program rada za 2021. godinu
I. Opće odredbe
U Zajednicu športskih udruga Križevci učlanjeno je 26 sportskih klubova, udruga i društava, koji
svoje aktivnosti provode u slijedećim sportovima: nogomet 6 klubova, borilački sportovi 2 kluba, košarka
1 kluba, rukomet 2 kluba, šah 1 klub, atletika 1 klub, sportski ribolov 1 klub, moto sport 1 klub, tenis 1
klub, streljaštvo 1 kluba, body building 1 klub, boćanje 1 klub, sportska rekreacija 3 sportska društva, 1
kuglački klub, 1 stolnoteniski klub, 1 ženski odbojkaški klub, 1 klub za obaranje ruku. U najavi za
učlanjenje u Zajednicu su još dvije udruge i to: Akademski konjički klub i Križevačke mažoretkinje, obje
udruge koje već duže vrijeme djeluju na križevačkom području.
Križevački sport obuhvaća, prema podacima članica u PJP za 2020. godinu, 2.576 aktivnih
sudionika, od kojih je 1.429 djece do 18 godina starosti, uključenih u sport i sportske škole. Iznad 18
godina starosti članice broje 1.147 članova, dok je od ukupnog broja članova 1.148 registriranih
natjecatelja. Poticanjem masovnosti u sportu i posebno daljnjim uključivanjem što većeg broja djece i
mladeži kao osnovne zadaće u 2021.godini, stvaraju se uvjeti za budući razvoj sporta, a radovi na
unaprijeđenju infrastrukture garancija su uspjeha.
Programskim ciljevima Zajednica si je stavila u zadaću da bude koordinator razvoja sporta na
području grada Križevaca te da stručno i organizacijski pomogne sportskim klubovima i društvima u
unapređenju razvoja sporta , a naročito u onim sredinama koje su se odlučile na stručni rad s najmlađim
uzrasnim kategorijama sportaša, što će biti posebno naglašeno u vrednovanju rada udruga za narednu
godinu. Zaposleni u Stručnoj službi te članovi Izvršnog odbora bili su uključeni u rad i pomoć u
organizaciji natjecanja školskih sportskih klubova koji bi trebali biti temelj razvoja sporta u našoj sredini.
Da bi to postigla Zajednica predlaže Gradskom vijeću slijedeće programe za 2021. godinu:
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Naziv predloženog programa

Mjesto
održavanja

22. turnir u malom nogometu
4. turnir županijskih klubova
12. turnir u malom nogometu „U-14“
Proglašenje najboljih sportaša ,sportskih klubova i
djelatnika grada Križevaca
Škola klizanja za učenike 3. i 4. razredi OŠ
25. Utrka ulicama grada
12. županijski polumaraton Križevci-Kalnik
Škola plivanja na gradskim bazenima
19.Olimpijski festival Dječjih vrtića
14.Gradske sportske igre dječjih vrtića
17.Gradske sportske igre osnovnoškolaca
Dječje aktivno ljeto i obiteljska biciklijada
Sportmeet-stručne edukacije i sportska animacija
Škola plivanja i ljetovanja djece i odraslih u
Dječjem odmaralištu „Križevci“ na Pagu
Mala sportska škola u dječjim vrtićima

Križevci

Vrijeme održavanja
Prosinac 2020.-Ožujak 2021.

Križevci

Siječanj/Veljača 2021.

Križevci
Križevci
Križevci-Kalnik
Križevci
Križevci
Križevci
Križevci
Križevci
Križevci
Križevci

Prosinac 2020.-Siječanj 2021.
24.04.2021.
11.Rujan 2021.
Srpanj, Kolovoz 2021.
Svibanj 2021.
Studeni 2021.
Studeni 2021.
Kolovoz 2021.
Studeni 2021.

Križevci

Kroz školsku godinu

Ljetni školski praznici

- Program rada Stručne službe Zajednice
II. Djelatnost Stručne službe Zajednice

cijelu godinu

U stručnoj službi Zajednice zaposleno je 5 radnika
1. Glavni tajnik
Obavlja administrativno tehničke poslove i poslove tajnika Zajednice. Priprema materijale za
sjednice Skupštine, Upravnog odbora i ostalih tijela Zajednice, provodi programe Zajednice,
vodi personalne evidencije za radnike te poslove vezane za organizaciju ljetovanja djece i
odraslih u odmaralištu na Pagu.
2. Voditelj škole nogomete-voditelj programa razvoja mlađih uzrasta u Školi nogometa
Voditelj je Škole nogometa pri NK »Radnik Križevci» koja okuplja najmlađe uzrasne kategorije
(8 selekcija s cca 250 djece) u dobi od 6-18 godina, koordinira rad ostalih trenera koji rade s
djecom. Surađuje s ostalim trenerima koji treniraju klubove u nižim rangovima natjecanja i
sudjeluje u organizaciji ljetnog i zimskog turnira u malom nogometu koje organizira Zajednica.
3. Voditelj Škole atletike i atletski trener
Vodi Školu atletike za najmlađe uzraste a istovremeno obavlja i poslove glavnog trenera
u atletskom klubu. Obavlja poslove koordinatora razvoja sporta na području Grada u suradnji
s trenerima ostalih klubova i s nastavnicima TZK u osnovnim i srednjim školama, te pomaže
u provedbi školskih natjecanja i programa Zajednice.
4. Glavni kuhar u odmaralištu na Pagu
Zaposlen je na neodređeno radno vrijeme te obavlja poslove glavnog kuhara i voditelja
odmarališta na Pagu na teret proračuna odmarališta. Osim u ljetnoj sezoni (od polovice
svibnja do kraja rujna) angažiran je i van sezone, te sve pomoćne poslove vezane uz
provođenje programa Zajednice (pripreme sportaša, izleti, angažiran je i na drugim
programima koje organizira Zajednica ili Grad Križevci, zimski turnir u malom nogometu, Dan
Grada. Gradke sportske igre i sl.).
5. Voditelj Škole rukometa
Vodi Školu rukometa za dječake i djevojčice, za ŽRK Radnik i RK KTC, obavlja poslove glavnog
trenera škole rukometa za djecu osnovnoškolskog uzrasta i zajedno s nastavnicima tjelesne
kulture sudjeluje u organizaciji natjecanja školskih sportskih klubova, igrama osnovnoškolaca.
III. Održavanje i izgradnja sportskih objekata
Svim klubovima koji se natječu u zatvorenim prostorima omogućeno je korištenje sportske
dvorane za provođenje treninga i natjecanja, a i ostali klubovi mogu se koristiti prostorom dvorane u
slobodnim terminima. Korištenje dvorane u epidemiološkim uvjetima traži angažiranje službe za čišćenje
i dezinfekciju prostora dvorane i svlačionica, što dodatno povećava troškove ZajedniceJavnim pozivom rasporedit će se sredstva članicama Zajednice za redovito održavanje, režije i
najmove sportskih objekata i sportskih terena, stipendije za vrhunske kategorizirane sportaše.
Moramo napomenuti da se susrećemo, sa jedne strane uključivanjem velikog broja djece u
razne sportove, dok sa druge strane toj djeci nismo u mogućnosti osigurati adekvatne uvjete i prostore
za provođenje sportskih sadržaja. Izgradnjom dvorane; pomoćnog nogometnog terena s umjetnom
podlogom propisanih dimenzija u sklopu Gradskog stadiona, kao i proširenjem, uređenjem,
ograđivanjem i osvjetljenjem postojećeg pomoćnog igrališta steći će se uvjeti za održavanje treninga i
odigravanje službenih utakmica svih selekcija djece u školi nogometa NK Radnik –Križevci a i ostalih
nogometnih klubova.
Veseli nas završetak radova na izgradnji atletske staze, koji su dugi niz godina bili planirani u
Strategiji razvoja grada, a koje s nestrpljenjem očekuju u školi atletike gdje se okuplja sve više djece, a
pokretanjem škole trčanja i veliki broj poklonika rekreativnog trčanja.

IV. Natjecateljski sport – transferi sportskim klubovima za redovnu djelatnost
Sredstva za redovnu djelatnost klubova za 2021. će se rasporediti prema programima javnih
potreba koje će sportski klubovi prezentirati Izvršnom odboru i Skupštini Zajednice, a namijenjena su za
redovno natjecanje, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu sredstava (programi,troškovi
putovanja, troškovi suđenja, stručni rad, registracije igrača i članarine strukovnim savezima,
sufinanciranje školovanja i usavršavanja kadrova potrebnih za podizanje razine kvalitete sporta na
području grada Križevaca, zdravstvene preglede sportša i sl.).
Sredstva dobivena za redovnu djelatnost klubova Zajednica će transferirati klubovima i
društvima tijekom godine u dvanaestinama ili tijekom trajanja natjecateljske sezone pojedinih klubova.
Prilikom raspodjele sredstava klubovima, a sukladno Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava,
Zajednica će voditi računa o brojnosti članova pojedinih klubova, rangu natjecanja, stručnom radu u
klubovima, a naročito će se voditi računa da se stimuliraju klubovi koji su u svojim programima stavili
naglasak na rad s djecom i mlađim uzrasnim kategorijama.
Neraspoređena sredstva planirati ćemo za programe i moguće plasmane pojedinih klubova i
pojedinaca na prvenstva Hrvatske i međunarodna natjecanja, a javni poziv biti će otvoren kroz cijelu
godinu, odnosno do kad sredstva budu iskorištena.
Također su planirana sredstva (stipendije) za sportaše koji su svojim plasmanima na državnim i
međunarodnim natjecanjima ostvarili kategorizaciju vrhunskog sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
sukladno Pravilniku o stipendijama vrhunskih kategoriziranih sportaša i kategoriji sporta prema važnosti
za grad Križevci.
U narednoj godini planiramo nastaviti sa provođenjem programa „male sportske škole“ u DV
Križevci, DV Zraka sunca, DV Čarobna šuma i DV Sv. Josip.
Zajednica će i u idućoj godini konkurirati na natječaje HOO-a „Od sportske škole do olimpijskih
igara“ i „Aktivna zajednica“.
IZVOD IZ PROGRAMA RADA ZAJEDNICE ZA 2021. GODINU
( PROGRAM RADA ODMARALIŠTA NA PAGU )
V. Organizacija škole plivanja i ljetovanja djece u odmaralištu na Pagu
Sukladno Odluci o načinu i korištenja i upravljanja objektom odmarališta na Pagu donesenoj od
strane Gradskog vijeća, Zajednica športskih udruga Križevci planira u 2021. godini organizirati Školu
plivanja, školu u prirodi, provođenje sportsko rekreacijskih sadržaja za djecu osnovnih škola, zimske
pripreme sportaša, te sportsko rekreacijske sadržaje umirovljenika u pred i posezoni. Uz ove sadržaje
zajednica će pružati usluge prehrane u odmaralištu za sve članove sportskih klubova i udruga.
Plan rada odmarališta dostavljamo Vam u prilogu.
Organizacija rada odmarališta
Rad odmarališta kao i prethodnih godina odvijati će se u dva organizacijska oblika:
- rad s djecom,
- obavljanje tehničkih poslova,
Za rad s djecom i vođenje 24 satne brige o djeci zaduženi su odgajatelji koje odredi škola.
Odgajatelji su zaduženi za provođenje kulturnih i zabavnih programa u slobodno vrijeme učenika ili u
slučaju lošeg vremena. Za edukaciju plivanja zadužen je učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a u tom
radu pomažu mu i odgojitelji, koji su dužni paziti na djecu za vrijeme provođenja obuke plivanja.
Zajednica provodi tehnički dio organizacije ljetovanja (sklapanje ugovora s roditeljima,
organizacija prijevoza, smještaja i osiguranja učenika i voditelja, nabavu i prijevoz namirnica i sredstava
za čišćenje, pripremu hrane, čišćenje prostorija odmarališta i obavljanje ostalih tehničkih poslova te
obavljanje administrativnih poslova, naplata ljetovanja, plaćanje računa i sl.).
Za provođenje tehničkih poslova u samom odmaralištu brigu vodi voditelj odmarališta koji
istovremeno obavlja poslove glavnog kuhara te tehničko osoblje (domar / čistačica/ pomoćni radnik u
kuhinji).

Glavni kuhar je zaposlen u Zajednici na neodređeno vrijeme (van sezone pomaže u radu kancelarije i
provođenju programa Zajednice), a domara i čistačicu će se zaposliti kao sezonske radnike na određeno
radno vrijeme, iako se sve više ukazuje potreba zaposlenja domara i čistačice kroz cijelu godinu, jer je
veoma teško pronaći radnike samo za sezonu. Za poslove pomoćnog osoblja Zajednica će angažirati
učenike i učenice Srednje škole «Ivan Seljanec» iz Križevaca koji će u odmaralištu obavljati stručnu
praksu (kuhari i konobari) ili u slućaju da se to neće moći realizirati Zajednica će zaposliti radnika na
poslovima pomoćnog kuhara/ice. U svrhu poboljšanja sportsko rekreacijskih sadržaja potrebno je
osigurati volontera-kineziologa na poslovima ANIMACIJE. Plaće za tehničko osoblje i naknade učenicima
osigurati će se iz proračuna poslovanja odmarališta.

Nabava opreme i ulaganja u objekt odmarališta:
U Dječjem odmaralištu Križevci, Zajednica planira uz tekuća održavanja, zamjeniti uređaj
sustava grijanja i hlađenja – „čiler“, bojanje prostorija odmarališta, nabavu novih stolica, nadstrešnice
isred zgrade Odmaralište, sustav nadzornih i sigurnosnih kamera, zamjena dijela stolarije na blagavaonici
a sve bi se financiralo iz ostvarenih prihoda Odmarališta i viška prihoda iz prethodnih razdoblja.
Zajednica će pokušati osigurati, ovisno o financijskim mogućnostima, dodatne sadržaje i tehnička
pomagala kako bi boravak u odmaralištu učinili što zanimljivijim svim korisnicima bez obzira na dob.

PREDSJEDNIK:
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