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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, številka 29/2017 in 21/18 – ZNOrg.), Odloka o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, številka 
68/2019)   in Statuta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19-UPB2), je svet 
Mestne občine Kranj na svoji 20. seji dne 11. 11. 2020 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2021 

 

1. UVOD 

Mestna občina Kranj je že dolgo tudi Mesto športa, želimo pa si več. Ciljamo na naziva Slovenska prestolnica 

športa in Srednje evropski center odličnosti z evropskim šolskim športnim programom. Od besed bomo prešli k 

dejanjem in v letu 2021 poskrbeli za dodatne rekreativne površine, obstoječe obnovili, posodobili. Obstoječe 

vsebine športnih programov dopolnili z novimi pristopi in vključili več občanov in občank vseh starosti. Načrtovali 

bomo nove investicije (plezalni center, hokejska dvorana, nordijski biatlonski center, center za dvoranske športe, 

nove trase trim stez, ipd). To je tudi priložnost za nove zaposlitve in povečan obisk športnih turistov. 

Pri športnih programih, ki jih izvajajo športni klubi želimo postati regijski center (nogomet, košarka, atletika, 

odbojka, kolesarstvo, tenis, smučarski skoki, smučarski teki - biatlon, borilni športi) v nekaterih panogah pa tudi 

državni center (plavanje, plezanje, vaterpolo, hokej). 

Spodbujali bomo nastopanje na najvišjem nivoju in nekatere panoge oz. klube tudi na mednarodnem nivoju. 

Pri projektih in programih bomo sodelovali tudi s sosednjimi občinami ter okrepljeno z nacionalnimi panožnimi 

zvezami, da jih bomo seznanili in vključili v naše načrte. 

Sprejet letni program športa predstavlja osnovo za Javni razpis za sofinanciranje programov športnih društev v 

Mestni občini Kranj. 

Mesto Kranj se bo promoviralo preko športa in šport bomo promovirali skozi mesto. 

 

2. PRAVNE PODLAGE 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, številka 

26/14)  

Izvedbeni načrt Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Sklep 

vlade RS, številka 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014 

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19-UPB2) 

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list 

RS, številka 68/2019)    

Bela knjiga o športu v EU  

Akcijski načrt “Piere de Coubertin” 

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009–2023 

Trajnostna urbana strategija MOK 2030 – »izvedbeni načrt« 

 

3. CILJI 

1. Mestna občina Kranj 
Na podlagi javnega razpisa, Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Kranj in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bomo sofinancirali programe športnih društev 
(strokovno delo, izobraževanje, prireditve in programe za svoje člane). 
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V Letu 2021 bomo sprejeli Strategijo razvoja športa za obdobje 2021 – 2030. K izdelavi strategije posamezne 
športna panoge bomo spodbudili tudi športne klube. Pogoj za sofinanciranje na javnem razpisu za leto 2021 bodo 
tudi sprejete strategije po panogah oziroma klubih. 
 
V Uradu za družbene dejavnosti bomo skupaj s sosednjimi občinami preučili možnost ustanovitve medobčinskega 
urada za šport. Cilj takega urada bi bilo učinkovitejše sodelovanje pri skupnih programih in investicijah. 
 
2. Zavod za šport – objekti in programi 
Na osnovi sprejetega proračuna bomo Zavodu za šport zagotavljali sredstva za plače in prispevke zaposlenih, 
sredstva za blago in storitve za potrebe delovanja športnih objektov in investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov. Na podlagi letnega načrta bo zavod izvajal program Šport mladih in skrbel za strokovno izobraževanje 
zaposlenih. Nadaljevanje programa športni pedagog v prvi triadi bo pilotski projekta – » Vsak otrok do 12 leta 
spozna 20 športnih panog!« Nadgradnja obeh programov/projektov pa bo v prihodnje Akademija športa Kranj. 
 
V skladu s Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj 2030 bo Zavod za šport ponudil športne programe 
za vse starostne kategorije s ciljem povečanja deleža prebivalcev Mestne občine Kranj, ki so vključeni v redno 
športno rekreativno vadbo. 
Odločitev mora biti, da vsak Kranjčan starejši od 7 let zna plavati in se voziti s kolesom! To pomeni - brezplačni 
tečaji za neplavalce in za začetnike kolesarje! Izvedeno v sodelovanju s športnimi društvi in Športno zvezo Kranj. 
 
3. Triglav POOL - Sklad za napredek športa – sredstva in programi 
Ustanovili bomo Triglav POOL – sklad/fundacijo za napredek športa v katerega bodo prispevala del sredstev 
podjetja, posamezniki, idr. Gospodarski subjekti, ki delujejo  v Kranju bi morali sistemsko vračati v okolje na več 
področjih. 
 
4. Športniki doma in v tujini – promocija 
Ambasadorji športa in kranjski športniki v tujini bodo bolj prisotni pri prvih korakih v šport, kot tudi na največjih 
in najbolj odmevnih prireditvah. 
Potrebno je globalno povezovanje – imamo veliko prijateljskih in pobratenih mest – priložnost za izmenjave 
športnikov, trenerjev, znanja ipd. 
 
5. Hiša športa Triglav Kranj na Glavnem trgu 1 mora v letu 2021 dobiti vsebino in programe, prostor kjer bomo 

lahko pokazali vse pretekle uspehe in vse prihodnje načrte.  
 

6. Začeti z aktivnostmi, da bi v Kranju dobili Športni preventivni in kurativni medicinski center Gorenjske – 
diagnostika v športu. 

 
 

4. PRIORITETE 

- nadaljevanje pilotskega projekta – » Vsak otrok do 12 leta spozna 20 športnih panog!« 
- Kartica Športnik Kranja (ugodnosti za imetnike) 
- Navijaška izkaznica »Podpiram kranjski šport«  
- Formiranje Sklada/fundacije za napredek športa Triglav POOL : vsi gospodarski subjekti prispevajo del 

dobička/prihodkov - cilj je zbrati 100.000 eur/leto 
- vzpostavitev mentorske službe za mlade trenerje 
- začeti s kandidaturo za naziv : Evropsko mesto športa za leto 2022. 

 

 

5. SREDSTVA ZA IZVEDBO 

Mestna občina Kranj načrtuje za leto 2021 v proračunu za izvajanje programov športa, delovanje Zavoda za šport 

Kranj, obratovanju, vzdrževanju in investicijskemu vzdrževanju objektov, nameniti 3.867.480 eur sredstev.  

Izvajalci LPŠ bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.  
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V primeru, da se ugotovi navajanje lažnih podatkov v vlogi, nenamenska ter negospodarna raba sredstev oziroma 

kršenje pogodbenih določil, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOK za 

leto 2022. 

Preglednica 1: Pregled proračunskih sredstev, ki so namenjena programom in področjem športa 

Področja in programi športa: 

Okvirna višina 

sredstev 

(v EUR): 

SKAKALNICA K 100   - RPNC Bauhenk             71.500 

MONTAŽNA DVORANA – zakup ur uporabe ledene površine 170.000 

ŠPORTNE ŠTIPENDIJE 35.000 

Festival športa – Športna zveza Kranj 20.000 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA  808.000 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ                                                                 SKUPAJ 2.128.590 

    Stroški plač redno zaposlenih v zavodu                                             SKUPAJ  943.430 

        Plače in drugi izdatki zaposlenih 814.399 

        Prispevki delodajalcev 113.768 

        Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15.263 

    Tekoče vzdrževanje objektov                                                            SKUPAJ 1.121.260 

       Stroški uprave – objekti + prireditve 195.000 

       Športna dvorana Planina 70.380 

       Pokriti olimpijski bazen Kranj 438.600 

       Letno kopališče Kranj 41.820 

       Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj 162.400 

       Športni park Stražišče, ŠP Zarica 53.580 

       Smučarsko skakalni center Gorenje Sava 25.500 

       Drugi športni objekti in površine (Nogometno igrišče Tenetiše, Športni park     

       Kokrški log, Nogometno igrišče Bitnje, Strelski dom Huje,  

        Pump track Britof, ŠP Struževo, Hiša športa 

30.890 

       Otroško igrišče Gibi Gib 3.110 

       Zunanje drsališče + ledna dvorana 99.980 

   Programi zavoda                                                                               SKUPAJ  63.900 

       Šport mladih – vrtci, osnovne in srednje šole 45.900 
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       Županov tek 18.000 

Investicije in investicijski transferji na področju športa 624.390 

Športni center Kranj  100.000 

Letno kopališče – nov rekreacijski bazen 329.000 

Pokriti olimpijski bazen – obnova celotne fasade objekta, zamenjava zunanje zasteklitve na 
vzhodni strani objekta 

40.000 

Športni park Stražišče – energetska sanacija upravne stavbe 75.000 

Trim steza na Sv. Jošta 30.000 

Plezalni center Kranj  10.000 

Drugi športni objekti (legalizacija, odkup zemljišča, projektna dokumentacija) 50.390 

SKUPAJ 3.867.480 

 

Preglednica 2: Razporeditev proračunskih sredstev, ki so namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov 

športa 

 Področja sofinanciranih programov športa: 

Okvirna višina 

sredstev  

(v EUR): 

1 ŠPORTNI PROGRAMI 509.000 

1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 68.000 

1.1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  5.000 

1.1.2 Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok 58.000 

1.1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine  5.000 

1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.000 

1.2.1 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 600 

1.2.2 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 400 

1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 300.000 

1.3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 110.000 

1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 190.000 

1.4 Obštudijske športne dejavnosti 1.000 

1.5 Kakovostni šport 100.000 

1.6 Vrhunski šport 30.000 

1.7 Šport invalidov 2.000 

1.8 Športna rekreacija 5.000 
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1.9 Šport starejših 2.000 

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  5.500 

2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 3.000 

2.2 Založništvo v športu  1.000 

2.3 Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu  0 

2.4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa  1.500 

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  10.000 

3.1 Delovanje športnih organizacij  10.000 

4. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 240.500 

4.1 Delo športno izobraženega kadra   240.500 

5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 35.000 

5.1 Športne prireditve 35.000 

6  Športni objekti v naravi 8.000 

6.1. Planinske in učne poti 8.000 

  SKUPAJ TOČKE 1. - 5. 808.000 

 

6. ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA 

6.1 Športni programi 

6.1.1 Športna vzgoja v vzgojno-izobraževalnem sistemu 

ŠPORTNI PEDAGOG V PRVI TRIADI OŠ – PROGRAM OSNOVNE MOTORIKE 
Športna vzgoja v prvih treh razredih osnovne šole sovpada z obdobjem otrokovega odraščanja, kjer je vpliv 

gibalnih aktivnosti največji. Izvajali bomo program osnovne motorične vadbe bazičnih disciplin (atletika, plavanje, 

gimnastika, akrobatika, plezanje) za vse otroke v prvih treh razredih OŠ. Za izvedbo programa bomo k uram 

športne vzgoje vključili sodelovanje športnega pedagoga, s čimer bomo zagotovili večjo kakovost učnega procesa. 

Vadba v skupini z več kot 15 otrok je za to starostno skupino mnogo učinkovitejša z dvema učiteljema. Kvalitetna, 

pestra in strokovna vadba bo na ta način zagotovljena celi populaciji otrok prvih treh razredov in ne-le tistim, ki 

si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Povečalo se bo število sodelujočih otrok, dvignil se bo nivo 

motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečal pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, 

telesna teža, ploska stopala idr.). 

Spremljali bomo pobudo predsednika OKS g. Bojana Gabrovca, da se uzakoni prisotnost športnega pedagoga v 

prvi triadi. To je napovedal ob izvolitvi za nov predsedniški mandat. 

Cilji: vključenost vseh otrok kranjskih šol - 1. do 3. razreda 

Kazalniki: število vključenih otrok. Število vključenih oddelkov. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 45.000,00 eur (od tega MO Kranj 6.800,00 EUR) (za pokritost  30% vseh ur športne vzgoje) 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjske osnovne šole, športna društva 
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6.1.2 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

6.1.2.1. Promocijski športni programi 

6.1.2.1.1 Mali sonček  

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 

Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med 

seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten 

program. 

Cilji: vključenost vsaj 90 % otrok, vpisanih v vrtce, glavni cilj je , da splavajo vsi otroci pred vstopom v šolo 

Kazalniki: število vključenih otrok, število otrok, ki so splavali 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 1.000,00  eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjski vrtci, športna društva 

 

6.1.2.1.2 Ciciban planinec  

Je akcija Planinske zveze Slovenije za spodbujanje pohodništva predšolskih otrok. Za določeno število opravljenih 

izletov, otrok prejme nagrado, ki ga vzpodbuja k nadaljnji aktivnosti. Izlete otroci opravljajo organizirano v vrtcih 

in skupaj s starši med konci tedna. Akcija je nadgradnja Malega sončka, ki prav tako vsebuje pohode. Zavod za 

šport Kranj skrbi za nakup knjižic in pomaga pri izvedbi večjih skupnih organiziranih pohodov. Akcija je bila v letu 

2014 prenovljena. Vsebinsko so dodani tematski izleti po letnih časih in prenovljena je grafična podoba dnevnikov 

in nagrad. 

Cilji: vključenost vsaj 90 % otrok, vpisanih v vrtce 

Kazalniki: število vključenih otrok. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 1.500,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjski vrtci, športna društva 

 

6.1.2.1.3 Zlati sonček  

Program za otroke od 6. - 8. leta je mišljen kot protiutež pogosto pretirani skrbi družbe za tekmovalni šport in 

vrhunskost, čeprav je mogoče in verjetno, da prav ta program odkrije kakšnega prihodnjega vrhunskega 

športnika. Pri programu ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni 

učinki na celosten razvoj otroka. Vsi udeleženci programa bodo dobili športne knjižice, v katerih bodo evidentirali 

svoje sodelovanje v programu. Udeleženci, ki bodo uspešno opravili program, bodo prejeli medaljo (bronasto, 

srebrno ali zlato). 

Cilji: vključenost vsaj 90 % otrok vpisanih prvo triado osnovnih šol 

Kazalniki: število vključenih otrok, število vključenih šol. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 1.000,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjske osnovne šole, športna društva 

 

6.1.2.1.4 Naučimo se plavati  

Program vključuje plavalne tečaje za predšolske otroke. Zajame večino populacije otrok, ki so zadnje leto v vrtcu. 

Cilji: vključenost vsaj 90 % otrok, vpisanih v vrtce, glavni cilj je , da splavajo vsi otroci pred vstopom v šolo 

Kazalniki: število vključenih otrok, število otrok, ki so splavali. 
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Osnovnim šolam bomo ponudili program, ki bo popestril preverjanje znanja plavanja in tako spodbudil šole k 

njegovi izvedbi. Program je oblika športnega dne, kjer so na različnih postajah učencem ponujene možnosti 

potapljanja z jeklenkami, velika žoga za hojo po vodi, štafetne igre z gusarskimi splavi, vodna košarka itd. Na eni 

izmed postaj pa se uradno preverja znanje plavanja. 

Cilj: vključenost vseh kranjskih šol (učenci 6. razreda), ki testiranja ne opravijo v programu šole v naravi.  

Kazalniki: število vključenih otrok, vključeno število šol. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 18.000,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjski vrtci, športna društva  

 

6.1.2.1.5 Krpan  

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni 

tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v 

programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. 

Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok 

naj ne bi bilo. 

Cilji: vključenost vsaj 80 % otrok vpisanih drugo triado 

Kazalniki: število vključenih otrok, število vključenih šol. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 1.000,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, osnovne šole, športna društva 

 

6.1.2.1.6 Mladi planinec  

Je akcija Planinske zveze Slovenije za spodbujanje pohodništva šolskih otrok. Za določeno število opravljenih 

izletov, otrok prejme nagrado, ki ga vzpodbuja k nadaljnji aktivnosti. Izlete otroci opravljajo organizirano v 

osnovnih šolah in skupaj s starši med konci tedna. Akcija je nadgradnja Zlatega sončka, ki prav tako vsebuje 

pohode. Zavod skrbi za nakup knjižic in pomaga pri izvedbi večjih skupnih organiziranih pohodov. Akcija je bila v 

letu 2014 prenovljena. Vsebinsko so dodani tematski izleti po letnih časih in prenovljena je grafična podoba 

dnevnikov in nagrad. 

Cilji: vključenost vsaj 70 % otrok, vpisanih v šole 

Kazalniki: število vključenih otrok. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 500 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjske osnovne šole, športna društva 

 

6.1.2.2. Šolska športna tekmovanja  

Športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol in srednjih šol so pomemben sestavni del šolske športne vzgoje. 

Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih prostočasnih dejavnosti. Tekmovanja so namenjena 

druženju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti. Zavod za šport Kranj financira izvedbo vseh šolskih 

medobčinskih tekmovanj v celoti, organizira področna tekmovanja, ter financira udeležbo kranjskih ekip na vseh 

višjih stopnjah tekmovanj. 

Cilj: izvedba medobčinskih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah  

Kazalniki: število vključenih otrok. Število vključenih šol. 

V osnovnih šolah je potrebno kvalitetno organizirati najprej tekmovanja znotraj ene šole, potem pa med šolami. 

Na tekmovanjih morajo nastopiti najprej vsi razredi in vsi učenci. Tekmovanja morajo biti za vse štiri starostne 

skupine – 1-3 razred, 4-5 razred, 6-7 razred in 8-9 razred. 
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Šole, ki bodo z vsemi ekipami in vsemi starostnimi kategorijami tekmovale v vseh športih nagraditi z ogledom 

kakšne športne prireditve (Planica, Kranjska Gora, Pokljuka ipd.) ter nagraditi z rekviziti (žoge, rolerji, ipd.) 

Zavod financira udeležbo kranjskih ekip iz srednjih šol na vseh stopnjah tekmovanj.  

Cilj: sodelovanje vseh srednjih šol na področnem nivoju v vseh glavnih športnih panogah objavljenih v reviji 

Informator.  

Kazalniki: število sodelujočih dijakov, število sodelujočih šol. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 17.000,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjske osnovne in srednje šole 

Pričakuje se tudi aktivno sodelovanje vseh sofinanciranih trenerjev s strani MO Kranj. Trenerji skrbijo za nadzor 

nad prijavami vseh šol. 

 

6.1.2.3. Dodatne ure športne dejavnosti v šoli 

ATLETSKA ABECEDA V PRVIH RAZREDIH 

Vaditelji atletike izvedejo otrokom privlačno vadbo elementarnih atletskih vsebin. Program dopolnjuje Osnovno 

motoriko. 

Cilj: vključenost vseh otrok kranjskih šol v 1. razredu, 

Kazalniki: število vključenih otrok. Število vključenih oddelkov. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 1.500,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjske osnovne šole, športna društva 

 

6.1.2.3.1 Oddelki z dodatno športno ponudbo v OŠ 

Cilji: na vseh osnovnih šolah bodo vadbe v prednostnih športnih panogah organizirane preko vadbe za vse 

razrede. Lahko tudi dve šoli skupaj za panoge z manj interesa na posamezni šoli. 

Kazalniki: število oddelkov/razredov, število športnikov 

Izvajalci: osnovne šole 

 

6.1.2.4. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

To je dejavnost otrok in mladine, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Zaradi pomena gibalne 

dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan. 

Še bolj bomo spodbujali programe za otroke in mladino, ki se želijo priložnostno ukvarjati s športom (2-3x/teden). 

Cilji: Povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine za 2%; Izboljšati gibalno zmogljivost otrok in 

mladine  

Kazalniki: Delež otrok in mladine, ki se v prostem času (med tednom, v pouka prostih dnevih) redno ali občasno 

ukvarjajo s športom 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 40.000 eur 

Izvajalci: športna društva, športne zveze, osnovne in srednje šole 

 

6.1.2.4.1 Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine  

MINI OLIMPIJADA 
V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno zvezo Kranj, je vsako jesen organizirana športno 

gibalna prireditev z določenim začetnim protokolom, olimpijskimi zastavami in maskoto. Nad 500 otrok kranjskih 
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vrtcev se preizkusi v različnih športnih nalogah: teki, skoki z zaleta, meti vorteksa in štafetne igre. Poleg tega 

odgovarjajo na vprašanja o znanih športnikih in fair playu ter se spoznajo s protokolom nošenja olimpijske 

zastave. 

Cilj: vključenost vsaj 90 % otrok vpisanih predšolske skupine v vrtcih.  

Kazalniki: število vključenih otrok. 

 
NAPIHLJIV GRAD IN TRAMPOLIN V VRTCIH 
V kranjskih vrtcih gostuje napihljiv grad, ki služi s skakanjem za razvoj motoričnih sposobnosti, hkrati pa je izjemno 

atraktiven, zato brez težav aktivno sodelujejo vsi otroci. 

Cilj: vključenost vsaj 95 % otrok vpisanih predšolske skupine v vrtcih. 

 Kazalniki: število vključenih otrok. 

 
OSNOVNA MOTORIKA V VRTCIH (BELI HRIBČKI) 
Program se izvaja pozimi, kjer v vrtcih gostujejo specialisti elementarne športne vzgoje s pestrim programom 

osnovne motorike. Ob optimalnih pogojih vadbo izvedejo tudi na zasneženem igrišču vrtca, večinoma pa v 

telovadnicah. 

Cilj: vključenost vsaj 90 % otrok vpisanih predšolske skupine v vrtcih.  

Kazalniki: število vključenih otrok. 

 
OTROŠKI ŠPORTNO-USTVARJALNO-ZABAVNI PROGRAM GIBIGIB 
Skupaj z otroškimi vrtci in izvajalci športnih ter kulturnih programov bomo pripravili otroški športni program Gibi 

Gib. Program bo vključeval športne aktivnosti na igralih, gledališke in lutkovne predstave, glasbene programe in 

raznovrstne ustvarjalne in spoznavno-izobraževalne delavnice za otroke. 

Cilj: obiskovalcem igrišča popestriti dogajanje in hkrati vzpodbujati otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, 

postavljati spretnostne izzive, vzgajati k varni igri in uporabi igral.  

Kazalniki: število udeleženih na animacijah. Število obiskovalcev otroškega igrišča Gibi Gib. 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev za gornje programe: 5.500,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, kranjski vrtci, Športna zveza Kranj, športna društva 

 

6.1.2.4.2 Pilotski programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine  

Zgodnja specializacija v posamezno športno panogo s strani športnih društev oziroma nezmožnost/nepoznavanje 

drugih športnih panog je vzrok, da so otroci prikrajšani za poznavanje/spoznanje več športnih panog. Veliko je 

tudi naključnega vključevanja v panoge, nepravilnega selekcioniranja in osipa otrok in mladostnikov. 

V letu 2021 bomo nadaljevali s projektom » Vsak otrok do 12 leta spozna 20 športnih panog!« 

Vsaka panoga je zelo specifična in vsaka zahteva drugačen pristop. Nekatere so podlaga drugim, različne so 

vadbene podlage, na izvedbo vpliva vreme, ipd. 

Temeljni namen športne vadbe bo omogočiti, da postane otrok gibalno kompetentna oziroma gibalno izobražena 

osebnost. Njene značilnosti so: ustrezna gibalna učinkovitost; pridobitev spretnosti in znanj, ki posamezniku 

omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih; redna gibalna oziroma športna dejavnost in 

razumevanje vloge gibanja ter športa in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega sloga.  

Tem programom bomo v skladu z novim Zakonom o športu zagotovili brezplačno uporabo objektov, sofinancirali 

pa strokovni kader. 

Cilj: povečati delež dnevno športno dejavnih otrok za 10 %. 

Kazalniki: število otrok. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 28.000 eur 

Ta program bo deloval ločeno od utečenih programov v domeni športnih društev. Program/projekt je v letu 2020 

Športna zveza Kranj prijavila na Javni razpis Fundacije za šport. 
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6.1.2.5. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 

VESELE POČITNICE  

Zavod za šport Kranj in Športna zveza Kranj bosta pripravila program »Vesele počitnice«, ki bo v času šolskih 

počitnic vključeval ponudbo raznovrstnih športnih aktivnosti v bazenu (zimske in jesenske počitnice), Letnem 

kopališču in stadionu (poletne počitnice). V Pokritem olimpijskem bazenu med počitnicami pripravljamo 

animacije, ki vključujejo štafetne igre z gusarskimi splavi, prilagojene športne igre vaterpola in vodne košarke, 

žogo za hojo po vodi in plavajočo preprogo itd. Na stadionu bomo za otroke in mladino od 8-14 let, v juliju 

organizirali športno vadbo malo drugače. Košarkarski poligon, soročno vodenje dveh žog, meti za 3 točke, 

nogometni poligon, footbag, rolkarski poligon, metanje frisbeeja ter obvladovanje velike in male kolebnice. Vse 

na šaljiv in zabaven način, brezplačno za udeležence, ter z zaključno demonstracijo pridobljenih spretnosti oz. 

tekmovanja ob zaključku. Program Vesele počitnice se vsebinsko dopolnjuje s programom Hura prosti čas oz. so 

aktivnosti izvedene v okviru Zavoda za šport tudi v primeru izpada sofinanciranja s strani ZŠRS Planica.  

Cilj: obiskovalcem bazena in stadiona popestriti dogajanje. Privabiti šolarje v bazen in stadion med počitnicami.  

Kazalniki: število obiskovalcev bazena in stadiona. Število sodelujočih na animacijah. 

 

ŠPORTNE POČITNICE NA ŠPORTNIH IN ŠOLSKIH OBJEKTIH  

Zavod za šport bo skupaj s Športno zvezo Kranj in športniki društvi pripravil vsebine športnih počitnic po vseh 

športnih objektih v upravljanju zavoda v času šolskih počitnic. 

Skupaj s osnovnimi šolami bomo začeli s projektom »Odprimo šolske telovadnice med počitnicami!« 

Proračunska postavka in konto: 140302 Zavod za šport – Šport mladih, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev za počitniške programe: 5.000 eur 

Izvajalci: Zavod za šport,  Športna zveza Kranj, športna društva 

 

6.1.3 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

6.1.3.1. Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami  

To je dejavnost otrok in mladine s posebnimi, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Zaradi pomena 

gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak 

dan. 

Cilji: Povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi potrebami za 2%; Izboljšati gibalno 

zmogljivost otrok in mladine  

Kazalniki: Število vključenih otrok in mladine v posebne programe športne vadbe, namenjene otrokom in mladini 

s posebnimi potrebami, socialno izključenim ipd. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 1.000 eur 

Izvajalci: športna društva, športne zveze, osnovne in srednje šole 

 

6.1.4 Obštudijske športne dejavnosti 

6.1.4.1 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnost 

Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različne organizirane in samoorganizirane oblike športnih dejavnosti 

v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta. Za organizacijo tovrstnih dejavnosti morajo poleg 

študentskih (športnih) organizacij skrbeti tudi visokošolski zavodi.  

Cilji: Povečati število študentov v športnih programih za 1 % 

Kazalniki: Delež študentov, ki se v prostem času redno ali občasno ukvarjajo s športom 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 
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Okvirna višina sredstev: 1.000 eur 

Izvajalci: višje in visoke šole, fakulteta 

 

6.1.5 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

6.1.5.1 Panožne športne šole 

6.1.5.1.1 Občinske panožne športne šole  

S ciljem omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez v 

MOK sofinanciramo 14 trenerjev,  ki skrbijo za razvoj posamezne športne panoge. Obveznost teh trenerjev se 

razširja iz klubskega nivoja na občinski nivo in bo vsak zadolžen za razvoj dotične športne panoge v mestu in ne 

le v klubu. 

Trenerji bodo zadolženi za postavitev vertikalne organizacije športnih panog v Kranju in sicer še posebno za : 

nogomet, košarko, odbojko, atletiko in plavanje. 

Sofinancirani trenerji bodo izvajali tudi programe LPŠ: 

- testiranja za nadarjene športnike 

- usmerjanje otrok v njim primerne športne panoge 

- izvedba projekta » Vsak otrok do 12 leta spozna 20 športnih panog!« Oblikovali bodo programe za 

posamezno panogo (izvedba, evalvacija, usmerjanje, razvoj) 

- mesečno strokovno izobraževanje – seminarji na Zavodu za šport – predavanja za vse trenerje, ki delujejo v 

Kranju - splošne teme - pedagogika, psihologija, prehrana,…. 

- sodelovanje s šolami – OŠ in SŠ – status športnika, športni oddelki, štipendije. 
 

Trenerji bodo sodelovali tudi z Zavodom za šport Kranj pri izvedbi programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, 

Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Mladi planinec. 

 Cilji: - ugotoviti stanje na področju strokovnih kadrov in strokovnih razvojnih programov ter bolj načrtno razvijati 

uveljavljanje stroke, 

- doseči stabilno financiranje strokovno-razvojnih nalog pomembnih za šport Kranja, 

- podpirati strokovno-svetovalno delo in spremljanje pripravljenosti športnikov med treniranjem 

- pridobiti dodatne vire za sofinanciranje strokovnega kadra – razpis MIZŠ, FŠ, EU 

Kazalniki: število trenerjev, število seminarjev, posvetov,  

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 240.500 eur 

Izvajalci: trenerji sofinancirani s strani MOK 

Zagotovi se dodatnih 180.000 eur za strokovno delo dodatnih 10 trenerjev s polnim delovnim časom oz. 20 

trenerjev s polovičnim delovnim časom. 

 

6.1.5.2 Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport 

6.1.5.2.1 Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport  

Najboljši kranjski športniki so dober motiv za otroke in mladino, ki so na začetku športne poti. Njihov interes, 

sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoka motivacija so podlaga vrhunskega športnika. Glavna cilja 

tega programa sta vključitev čim večjega števila otrok v proces redne vadbe ter omogočanje optimalnih priprav 

in nastopov na tekmovanjih.  

Cilj: povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih za 2 %.  

Kazalniki: število otrok in mladine, ki so vključeni v tekmovalne programe nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Za ta program se lahko prijavijo le določene športne panoge , ki se bodo določile z javnim razpisom. 
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Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 300.000 eur 

Izvajalci: športna društva 

 

6.1.5.2.2 Priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc otrok in mladine 

V MOK imamo odlične športne objekte za pripravo reprezentančnih selekcij v različnih športnih panogah. Cilj je 

pripraviti ponudbo za izvajanje takih akcij in jih posredovati Nacionalnim panožnim zvezah. 

Izvajalci: Zavod za šport, Športna zveza Kranj in športna društva 

 

6.1.6 Kakovostni šport 

6.1.6.1 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 

Kakovostni šport je v MOK na visokem nivoju in je vmesni člen med rekreacijo in vrhunskim športom. Intenzivnost 

in pogostost vadbe je višja kot pri rekreaciji, tekmovanja in uspehi pa so manjši kot pri vrhunskem športu, skupina 

pa je pomemben dejavnik razvoja športa v občini, zato je nujno potrebna.  

Cilj: ohranjanje števila športnikov z državnim in perspektivnim razredom; povečanje konkurenčnosti programov 

(učinkovita raba objektov, zagotavljanje strokovnega kadra); povezati klube v strokovno piramido (nogomet, 

košarka, odbojka, plavanje, atletika) zaradi enotnega dela s športniki. Nadgradnja tega bodo regijski in državni 

centri 

Kazalnik: število športnikov z državnim in perspektivnim razredom. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 100.000 eur 

Izvajalci: športna društva 

 

6.1.7 Vrhunski šport 

6.1.7.1 Programi vrhunskih športnikov 

6.1.7.1.1 Programi športnih društev na področju vrhunskega športa  

Status mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda dosežejo le redki športniki. V Mestni občini Kranj je 

ta status v letu 2020 doseglo 29 športnikov, kar nas v državnem merilu uvršča na četrto mesto, za Ljubljano, 

Mariborom in Celjem. Ti športniki so vzor in motiv večini mladih za začetek oz. nadaljevanje ukvarjanja s športom.  

Posebno pozornost bomo posvetili predvsem: 

- pripravam in nastopom tistih kranjskih športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na 

največjih mednarodnih tekmovanjih in s tem skrbijo za odlično promocijo mesta Kranja, 

Cilj: ohranjanje števila vrhunskih športnikov.  

Kazalnik: število vrhunskih športnikov. 

Za dodatno financiranje vrhunskega športa v Kranju bo potrebno oblikovati sklad sponzorjev, donatorjev najprej 

iz kranjske regije nato pa tudi širše. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 30.000 eur 

Izvajalci: športna društva 
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6.1.7.1.2 Priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki  

V MOK imamo odlične športne objekte za pripravo reprezentančnih selekcij v različnih športnih panogah. Cilj je 

pripraviti ponudbo za izvajanje takih akcij in jih posredovati Nacionalnim panožnim zvezah. Priprave/treninge 

reprezentanc pa potem povezati s športnimi dnevi učencev kranjskih osnovnih šol. 

Izvajalci: Zavod za šport, Športna zveza Kranj in športna društva 

 

6.1.8 Šport invalidov 

Športniki invalidi so enakovreden člen v verigi športnih aktivnosti, zato jim je treba nuditi pogoje za športno 

življenje znotraj splošne športne aktivnosti. Šport invalidov približati širši množici. Organizirali se bodo turnirji v 

sedeči odbojki, košarki na vozičkih, prstometu, balinanju, plavanju ipd., kjer se bodo med seboj pomerili ''takšni 

in drugačni''. 

Cilji: povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije 

in tekmovalnega športa za 2 %.  

Kazalniki: število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega 

športa. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 2.000 eur 

Izvajalci: Športna zveza Kranj, športna društva 

 

6.1.9 Športna rekreacija 

Športna rekreacija za posameznika pomeni obnavljanje in nadgradnjo psihičnih in fizičnih moči, ki so ogrožene 

ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev, v katere smo prisiljeni v delovnem času. Je nekakšna psihološka 

nujnost, ki ima tudi družbeni in ekonomski pomen. Športna društva v Mestni občini Kranj ponujajo široko paleto 

rekreativnih programov na športnih površinah in objektih, pa tudi v naravnem okolju.  

Podpirali bomo: 

-  športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, 

pripravljenost in stopnjo motiviranosti, 

- športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja, 

- sistem animacije in propagiranja športne rekreacije za različne skupine ljudi, 

- izvajalce, ki želijo povečati število športno rekreativnih programov, 

- rekreacijo na delovnem mestu. 

Cilj: povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 %.  

Kazalniki: število športno dejavnih prebivalcev (redno, občasno, v strokovno vodenih športnih programih). 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 5.000 eur 

Izvajalci: športna društva, Športna zveza Kranj, vsi javni zavodi 

 

6.1.9.1 Celoletni ciljni športno rekreativni programi  

VESELE URICE, DAN ODPRTIH VRAT 
Program je ugodna športna ponudba za občane, podjetja, javne zavode in sindikate v Pokritem olimpijskem 
bazenu, kjer bo možno rekreativno plavanje po ugodnejših cenah. Dan odprtih vrat je običajno prvo soboto po 
otvoritvi Letnega kopališča, ko je obisk brezplačen. 
Cilj: v Pokritem olimpijskem bazenu med časovno neugodnimi termini privabiti rekreativce v bazen ter povečati 
zanimanje za obisk Letnega kopališča za 3 %.  
Kazalniki: število obiskovalcev. 
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VODENA REKREACIJA NA BAZENU, STADIONU, KOLESARSKI PISTI IN FITNESSU 
Skozi vso sezono bo rekreativnim športnikom ponujena strokovna pomoč pri izboljšanju tehnike plavanja, teka, 

vožnje s kolesom in izboljšanju kondicije. Vadilo se bo lahko skupinsko ali individualno.  

Cilj: povečati interes za rekreativno ukvarjanje s športom in s tem posredno obisk športnih objektov za 5 %.  

Kazalniki: število vključenih oseb k vadbi, število obiskovalcev športnih objektov. 

 
COOPERJEV TEST - plavanje 
Obiskovalcem bazena bomo ponudili testiranje njihovih sposobnosti, s katerim bodo lahko ovrednotili svoj 

plavalni napredek. 

Cilj: povečati interes za rekreativno plavanje in s tem posredno obisk bazena za 3 %.  

Kazalniki: število vključenih oseb k vadbi, število obiskovalcev bazena. 

 
COOPERJEV TEST - tek 
Rekreativnim tekačem, ki vadijo samostojno ali v zaključenih skupinah, bomo organizirali test vzdržljivosti, na 

podlagi katerega bodo ocenili svoje sposobnosti in napredek. Test bo predvidoma izveden 1x v jesenskem 

obdobju in 1x v spomladanskem. 

Cilj: omogočiti testiranje in napotke za vadbo rekreativcem, ki niso vključeni v organizirano vadbo.  

Kazalniki: število sodelujočih. 

 
DNEVNE ANIMACIJE NA LETNEM KOPALIŠČU  
Vsak dan med tednom v juliju in avgustu, bodo potekale animacije za obiskovalce vseh starosti. Načrtujemo 

nezahtevne družabne, štafetne in prilagojene športne igre za popestritev dogajanja. 

Cilj: povečati zadovoljstvo obiskovalcev kopališča.  

Kazalniki: število obiskovalcev. 

Proračunska postavka in konto: 140301 Zavod za šport – tekoči transferi, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 
- za izdatke za blago in storitve 
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 eur 

Izvajalci: Zavod za šport 

IZDELAVA SMUČARSKIH  TEKAŠKIH PROG  
Ob zadostnih snežnih padavinah se bodo uredile proge za vse navdušene tekače na smučeh na relacijah: Planina-

Hrastje, Mavčiče-Breg-Orehek, Labore-Bitnje, Besnica, Nemilje, Predoslje in na Kokrici na rolkarskem poligonu.  

Cilj: povečati interes za rekreativni smučarski tek za 2 %.  

Kazalniki: število tekačev na smučeh. 

Proračunska postavka in konto: 140310 Drugi športni objekti, 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke 

za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 6.000,00 eur (odvisno od razmer) 

Izvajalci: Zavod za šport, športna društva, krajevne skupnosti, posamezniki kot lastniki zemljišč 

 
ZUNANJE REKREATIVNO DRSALIŠČE NA SLOVENSKEM TRGU 
Za vse rekreativne drsalce bo od decembra do zimskih šolskih počitnic brezplačno na voljo zunanje drsališče.  

Cilj: povečati interes za rekreativno drsanje za 2 %.  

Kazalniki: število rekreativnih drsalcev. 

Proračunska postavka in konto: 140316 Zunanje drsališče , 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za 

blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 18.000 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, Hokejski klub Triglav 
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6.1.9.2 Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja  

Društvo Šola zdravja s svojim vsakodnevnim programom skrbi za promocijo zdravja in gibanja na številnih 

lokacijah po MOK. Glavni cilj je povečati zanimanje za to vrstno vadbo tudi med moškimi. 

Cilj: povečati interes med občani in občankami za jutranje razgibavanje za 10 %.  

Kazalniki: število aktivnih občanov. 

Proračunska postavka in konto: 140301 Zavod za šport – tekoči transferi, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 
- za izdatke za blago in storitve 
Okvirna višina sredstev: 1.000 eur  

Izvajalci: Zavod za šport, športna društva 

 

6.1.10 Šport starejših 

Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti 

posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je mogoče pričakovati pozitivne spremembe 

redne telesne vadbe tudi pri ljudeh, ki so začeli vaditi šele v starosti. Šport starejših je športno-rekreativna 

dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. To je običajno obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se 

spremenijo nekatere biološke lastnosti človekovega organizma, zato starejši pogosteje obolevajo. Za družbo 

lahko predstavlja šport starejših pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, 

saj učinki kakovostne telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost. Za posameznika pa redna športa dejavnost v tem 

življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega 

in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske 

energije. V MOK redno poteka vadba vsako jutro ob 7:30 na različnih lokacijah. Tak način vadbe bomo tudi 

prihodnje spodbujali. 

Cilji: povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 2 %; zagotoviti 2h/teden 

brezplačno uporabo objektov MOK (želja medgeneracijsko sodelovanje (stari za stare, mladi za stare, ….), 

sodelovanje z društvi upokojencev ipd. 

Kazalniki: število športno dejavnih prebivalcev (redno, občasno, v strokovno vodenih športnih programih). 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 2.000 eur  

Izvajalci: Zavod za šport, športne zveze, športna društva 

 

6.2 Športni objekti in površine za šport v naravi 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK 

in v upravljanju Javnega zavoda Zavod za šport Kranj in drugih upraviteljev. 

Na objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov v lasti MOK, se izvajalcem LPŠ dodeli uporaba prostora v 

naslednjem okvirnem obsegu 60 minutnih enot: 

Zavod za šport Kranj in drugi upravitelji 
 

 

Lokacija 
 

Predvideno 
število 60 
min. enot 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / atletski stadion (9 vadbenih površin) – atletika (osnovna vadbena 
površina je ena atletska vadbena površina) 

6300 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / nogometni stadion – nogomet 200 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / fitnes – športna vadba 900 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / nogometno igrišče z umetno travo – nogomet 2000 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / malo nogometno igrišče z umetno travo - nogomet 700 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / košarkarsko igrišče - košarka 240 
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ŠPORTNI CENTER KRANJ / večnamensko tartansko športno igrišče – košarka (2 igrišči), 
atletika, rokomet, mali nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

500 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / pokrito večnamensko tartansko športno igrišče v zimskem času – 
atletika, mali nogomet 

500 

ŠPORTNI CENTER KRANJ / rolkarski center – rolkanje, bmx kolesarstvo, skateboarding, scooter 200 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / 50 m bazen (10 prog) – plavanje (osnovna vadbena 
površina je ena 50 m proga)  

8000 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / 25 m bazen (20 prog) – plavanje, vaterpolo (osnovna 
vadbena površina je ena 25 m proga) 

11600 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / 16 m bazen (4 proge) – plavanje (osnovna vadbena 
površina je ena 16 m proga) 

450 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / telovadnica – športna vadba 600 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / fitnes – športna vadba 600 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / telovadnica – judo 1500 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / telovadnica – boks 1500 

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ / telovadnica – športno plezanje 1500 

LETNO KOPALIŠČE KRANJ / 50 m bazen (10 prog) – plavanje (osnovna vadbena površina je ena 
50 m proga) 

600 

LETNO KOPALIŠČE KRANJ / 25 m bazen (20 prog) – vaterpolo (osnovna vadbena površina je 
ena 25 m proga) 

960 

LEDNA DVORANA KRANJ / drsališče – hokej na ledu, drsanje 2000 

ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE / velodrom – kolesarstvo 480 

ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE / nogometno igrišče – nogomet 450 

ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE / pomožno nogometno igrišče – nogomet 600 

ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE / večnamensko asfaltno športno igrišče – košarka (2 igrišči), in-line 
hokej, rokomet, mali nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

640 

ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE / pumptrack – bmx kolesarstvo 200 

ŠPORTNA DVORANA PLANINA / športna dvorana (3 vadbene površine) – košarka, odbojka, 
rokomet idr. (osnovna vadbena površina je ena 1/3 dvorane) 

3850 

ŠPORTNA DVORANA PLANINA / fitnes – športna vadba 1000 

SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJE SAVA / male smučarske skakalnice (5 smučarskih 
skakalnic) – smučarski skoki (osnovna vadbena površina je ena smučarska skakalnica) 

1200 

ŠPORTNI PARK ZARICA / pomožno nogometno igrišče – nogomet  400 

ŠPORTNI PARK KOKRŠKI LOG / nogometno igrišče – nogomet 240 

ŠPORTNI PARK TENETIŠE / nogometno igrišče – nogomet  450 

ŠPORTNI PARK BITNJE / nogometno igrišče - nogomet 450 

ŠPORTNI PARK BRITOF / pumptrack – bmx kolesarstvo 200 

 

Predvideno število enot je navedeno v urah, ki se razdelijo na posameznem javnem športnem objektu, oz. so ure 

na posamezni vadbeni športni površini, na kateri izvajalec LPŠ lahko z vadbeno skupino izvaja posamezen 

program vadbe ali tekmovanja.  

Ligaška tekmovanja v kolektivnih športnih panogah in interna klubska tekmovanja v individualnih športnih 

panogah so vključena v predvideno število enot oz. ur, ki se razdelijo na javnem razpisu.  

Turnirji in druga tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju niso vključeni v predvideno število enot oz. 

ur, ki se razdelijo na javnem razpisu. 

Upravljavec izvajalcem dejavnosti LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe prostora ne sme zaračunavati, ker 

se plačilo stroškov za uporabo prostora zagotavlja v proračunu MOK, kar se uredi s pogodbo.  

V primeru vključitve dodatnega objekta v sklep o določitvi javnih športnih objektov MOK se obseg uporabe za 

izvedbo LPŠ opredeli po enaki metodologiji. Dopolnitev se objavi v javnem razpisu. 
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Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK 

ali Republike Slovenije ter v upravljanju osnovnih šol in srednjih šol 

Na objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov v lasti MOK, se izvajalcem LPŠ dodeli uporaba prostora v 

naslednjem okvirnem obsegu 60-minutnih enot: 

Osnovne šole / telovadnice, bazen in športna igrišča 
 

 

Lokacija 
 

Predvideno 
število 60 
min. enot 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA / mala telovadnica – dvoranski športi 600 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali 
nogomet, odbojka (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica CENTER / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica CENTER / športna igrišča – šolska atletika, 
košarka, mali nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica PRIMSKOVO / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica PRIMSKOVO / športno igrišče – košarka 800 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica GORIČE / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica GORIČE / športno igrišče – košarka 800 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica TRSTENIK / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA – podružnica TRSTENIK / športno igrišče – rokomet, mali 
nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, 
mali nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA – podružnica KOKRICA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA – podružnica KOKRICA / športna igrišča – košarka, 
odbojka (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA / mali bazen – plavanje 200 

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali 
nogomet, mali baseball (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali 
nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA / športna igrišča – košarka, rokomet, mali nogomet 
(osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE / mala telovadnica – dvoranski športi 800 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE / športna dvorana (2 vadbeni površini) – dvoranski športi 
(osnovna vadbena površina je ena 1/2 dvorane) 

800 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali 
nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE – podružnica ŽABNICA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE – podružnica ŽABNICA / športno igrišče – košarka 800 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE – podružnica BESNICA / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE – podružnica BESNICA / športna igrišča – košarka, rokomet, mali 
nogomet (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVA ŠOLA OREHEK / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVA ŠOLA OREHEK / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali nogomet, 
odbojka (osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVA ŠOLA OREHEK – podružnica MAVČIČE / telovadnica – dvoranski športi 1200 
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OSNOVA ŠOLA PREDOSLJE / telovadnica – dvoranski športi 1200 

OSNOVA ŠOLA PREDOSLJE / športna igrišča – šolska atletika, košarka, rokomet, mali nogomet 
(osnovna vadbena površina je eno igrišče) 

800 

OSNOVA ŠOLA HELENA PUHAR / telovadnica – dvoranski športi 1200 

 

Na objektih, ki so v mreži javnih športnih objektov v lasti Republike Slovenije, se izvajalcem LPŠ dodeli uporaba 

prostora v naslednjem okvirnem obsegu 60-minutnih enot: 

Srednje šole / telovadnice in športna igrišča 
 

 

Lokacija 
 

Predvideno 
število 60 
min. enot 

ŠOLSKI CENTER KRANJ / športna dvorana – dvoranski športi (3 vadbene površine) – dvoranski 
športi (osnovna vadbena površina je ena 1/3 dvorane) 

3600 

ŠOLSKI CENTER KRANJ / plezalna stena – športno plezanje 1200 

ŠOLSKI CENTER KRANJ - SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA / 
telovadnica, vadišče, mala dvorana IBI – dvoranski športi 

3600 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA / športna dvorana (2 vadbeni površini) – dvoranski športi 
(osnovna vadbena površina je ena 1/2 dvorane) 

2400 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA / plesna dvorana – ples, borilni in drugi športi 1200 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA / plezalna stena – športno plezanje 1000 

GIMNAZIJA KRANJ / mala telovadnica – dvoranski športi 1200 

 

V javnih športnih objektih v lasti MOK, ki so v upravljanju osnovnih šol, se LPŠ izvaja predvidoma od 16. ure do 

21.30 ure oziroma do zaključka vseh z razpisom dodeljenih ur uporabe športnega objekta. V tem času ni možno 

izvajati nobenih drugih dejavnosti. Upravljavec izvajalcem programov LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe 

prostora ne sme zaračunavati, ker se plačilo stroškov za uporabo prostora zagotavlja v proračunu MOK, kar se 

uredi s pogodbo. 

Urnike uporabe javnih športnih objektov pripravi razpisna komisija v soglasju z upraviteljem posameznega 

športnega objekta. Na letni ravni morajo urniki za posamezno vadbeno športno površino oz. športni objekt 

zajemati število, na javnem razpisu, razdeljenih časovnih enot. Urniki so prilagojeni tudi potrebam posameznih 

izvajalcev LPŠ glede na letni čas uporabe in vremenskim razmeram na nepokritih športnih objektih. 

Izvajanje LPŠ v športnih objektih osnovnih šol poteka v skladu z določili Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 

izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (RS, št. 68/19), ki so jih vsi upravljavci dolžni upoštevati. 

V letu 2021 se bo na področju investicij  in investicijskega vzdrževanja izvedli po vsebini naslednji projekti: 

- v Športnem centru Kranj na atletskem in nogometnem stadionu se bodo zamenjala razsvetljava na 

nogometnem igrišču z UT in projekt za pokritje vzhodne tribune, na Pokritem olimpijskem bazenu se bo 

obnovila fasada objekta, zamenjala zunanja zasteklitev na vzhodni strani objekta, na letnem kopališču 

pridobivanje soglasij, služnosti ter izdelava Trim steze na Svetega Jošta, 

- pridobivanje projektne dokumentacije za Plezalni center Kranj, 

- izdelava projektnih nalog in idejnih zasnov za športne parke po krajevnih skupnostih Stražišče, Bitnje, Britof, 

Mavčiče, Golnik. 

Za nadaljnji razvoj športa je potrebno v letu 2021 pristopiti k temeljiti analizi obstoječih objektov in potrebnih 

objektov za nadaljnji razvoj.  

Ker pa se šport pravzaprav začne na otroških igriščih bi morali standardizirati vsebino in izgled otroških igrišč po 

mestu. Na vsakem igrišču bi otroci morali razvijati ravnotežje (deske na vzmeteh), natančnost (koš, gol, tarča), 

moč (plezalna stena), koordinacijo (gredi za hojo, ročna koordinacija), gibljivost ( drogovi,…). 

Cilji: nadaljnji razvoj športa v mestu 
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Kazalniki: zgrajeni, revitalizirani športni objekti 

Izvajalci: vsi športni deležniki 

 

Za optimalno izkoriščenost obstoječih športnih objektov pa moramo urediti urnike po osnovnih šolah, srednjih 

šolah, športnih parkih in dvoranah, pokritem in letnem bazenu. 

Športna društva bodo objekte v skladu z ZŠpo-1 uporabljala brezplačno. 

  
6.2.1. Planinske in učne poti 

Planinska društva so v skladu z zakonom, ki ureja planinske poti, skrbniki teh poti. Vzdrževane in varne planinske 

poti v vseh letnih časih so v javnem interesu, saj so prosto dostopne vsem prebivalcem. V Kranju je več kot 50km 

planinskih in učnih poti. 

Cilji: imeti vzorno vzdrževane ter varne planinske in učne poti 

Kazalniki: število vzdrževanih poti, število kilometrov vzdrževanih poti 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 8.000 eur  

Izvajalci: planinska društva 

 

6.3 Razvojne dejavnosti v športu  

6.3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

6.3.1.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Sofinancirali bomo programe izobraževanja strokovnih kadrov, trenerjev, ki izvajajo programe vadbe in 

tekmovanj v športnih društvih; izobraževalne programe za opravljanje trenerskega dela predvsem na področju 

športne vadbe otrok in mladine. 

Cilji: strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobivanju znanj o 

športni pripravi otrok in mladine; doseči stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvojnega in 

raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos spoznanj v prakso. 

Predlagamo tudi organizacijo letnih seminarjev različnih panožnih športnih organizacij. To je lahko dobra 

povezava s športnim turizmom, saj dvesto ljudi napolni hotel, zasedena je športna dvorana itd.  

Kazalniki: število izobraževanj, število izobraženih/usposobljenih trenerjev 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 3.000 eur 

Izvajalci: športne zveze, športna društva, Zavod za šport 

 

6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 

6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov 

6.3.2.1.1 Športni oddelki v srednjih šolah  

Mestna občina Kranj ima razvejano možnost za šolanje dijakov. Mladostniki prihajajo v Kranj iz cele Slovenije. V 

letu 2019 in 2020 smo opravili formalne razgovore s Šolskim centrom Kranj in Gimnazijo Franceta Prešerna s 

ciljem zagotoviti nova športna oddelka. Z namero in povečanjem zanimanjem s strani dijakov športnikov in 

športnih klubov smo z dopisi in sestanki seznanili tudi pristojno ministrstvo.  

Cilji: združiti aktivne športnike kranjskih klubov v športnih oddelkih s ciljem prilagojenega urnika, ki bi omogočal 

dvakrat dnevno treninge in tekmovanja tudi med tednom; oblikovati homogene oddelke glede na panogo oz 

specifiko treningov. 

Kazalniki: število oddelkov 

Izvajalci: srednje šole, športna društva 
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6.3.2.1.2 Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike  

Športne štipendije - štipendije za nadarjene športnike 

S ciljem zadržati kvalitetne športnike v domačem/matičnem klubu predlagamo uvedbo štipendijo za bodoče 

kategorizirane športnike, reprezentante, odlične dijake/študente, vzorne športnike, ki jih športna društva na 

poziv (3x/leto) Mestne občine Kranj, prijavijo kot kandidate za štipendijo. Prijaviti je možno do 20 športnikov v 

kolektivnih panogah in do 10 športnikov v individualnih panogah. 

Zagotoviti moramo cca 1.000 eur na posameznika kar skupaj pomeni do 30.000 eur/leto. 

Proračunska postavka in konto:140314 Športne štipendije, 411799 Druge štipendije 

Okvirna višina sredstev: 30.000 eur 

Izvajalci: športna društva 

 

Športne štipendije - štipendije za kategorizirane športnike 

Štipendije kategoriziranim športnikom se v letu 2021 podelijo na podlagi javnega poziva, ki ga trikrat letno objavi 

Mestna občina Kranj, in sicer za vsako kategorizacijsko obdobje posebej. 

Kategorizacije športnikov v vsakem obdobju javno objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 

Letno se razdelijo sredstva v višini 35.000,00 EUR. 

Sredstva morajo športna društva kot štipendijo nakazati kategoriziranim športnikom in Mestni občini Kranj 

predložiti dokazila o nakazanih sredstvih. 

Pogoji za prijavo: 

1. Na javni poziv se lahko javijo športna društva, ki so v letu 2021 sofinancirani izvajalci letnega programa 

športa v Mestni občini Kranj. 

2. Športna društva lahko prijavijo športnike, ki so registrirani za njihovo društvo in imajo veljavno 

kategorizacijo olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda v posameznem 

kategorizacijskem obdobju. 

3. Športniki morajo v obdobju enega leta pred datumom javnega poziva nastopiti vsaj na enem uradnem 

državnem ali mednarodnem tekmovanju, ki sodi pod okrilje nacionalne oziroma mednarodne panožne 

športne zveza ali Mednarodnega olimpijskega komiteja, s tem, da mora biti športnik uvrščen v končno 

razvrstitev rezultatov tekmovanja. 

 

Preglednica 3: Merila za razdelitev sredstev 

                      Merila: 
 
 
Kategorizacije: 

Število kategoriziranih športnikov za 
namen izbire deleža razdelitve sredstev: 

Delež razdelitve sredstev med 
kategorizacijami, glede na število 
kategoriziranih športnikov: 

A B C D A B C D 

Olimpijski ali svetovni 
razred 

1 do 2 3 do 4 4 do 6 7 ali več 10 % 15 % 20 % 25 % 

Mednarodni razred 
 
 

   
45 % 42,5 % 40 %  37,5 % 

Perspektivni razred 
 
 

   
45 % 42,5 % 40 % 37,5 % 

 

V primeru, da v posameznem kategorizacijskem razredu ni kategoriziranih športnikov ali ni prijav, se sredstva 

enakomerno razdelijo med ostale kategorizacijske razrede. 

Cilji: ohraniti število kategoriziranih športnikov; dodatna finančna spodbuda športnikom 

Kazalniki: število kategoriziranih športnikov olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda 

Proračunska postavka in konto:140314 Športne štipendije, 411799 Druge štipendije 
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Okvirna višina sredstev: 35.000 eur 

Izvajalci: športna društva 

 

6.3.2.2 Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora programov 

6.3.2.2.1 Spremljanje pripravljenosti športnikov  

Perspektivni športniki, ki jih bodo športna društva predlagala za štipendiranje bodo dvakrat letno testirani s strani 

strokovnega teama. Rezultati (ustrezni, trend napredka) bodo podlaga za nadaljevanje štipendiranja. 

Tak športnik bo moral biti dober v šoli, v klubu, dober na testih, po možnosti reprezentant Slovenije. Dodeli se 

mu tudi psihologa. 

Sredstva za izvajanje testiranj se namenijo iz na novo formirane Fundacije za razvoj športa. 

 

6.3.2.2.2 Svetovanje pri vključevanju otrok v šport 

Strokovna služba za svetovanje že deluje v Zavodu za šport. Podobno se lahko formira tudi na Športni zvezi Kranj. 

 

6.3.2.3 Zdravstveno varstvo športnikov 

Formiranje Sklada za razvoj športa ter pristop k sofinanciranju obveznih zdravniških pregledov za športnike v prvi 

ligi pod okriljem nacionalne panožne zveze (mladinci do 19 let, starejši mladinci v nekaterih panogah do 23 leta). 

 

6.3.2.3.1 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov 

Formiranje Sklada za razvoj športa ter pristop k sofinanciranju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja 

vrhunskih športnikov. 

 

6.3.3 Založništvo v športu 

Predlagamo, da začne izhajati mesečna revija o kranjskem športu (Načelo:''Bolje, da se piše slabo, kot pa da se 

sploh nič ne piše!'') 

Predlagamo tudi, da se v knjižnici odpre oddelek izključno s športno literaturo in, da se naroči na vsa športna 

gradiva  - knjige (strokovne), revije (Šport mladih, Šport,… ), časopisi (Ekipa, …). 

Podpre se izdaja strokovne literature, ki služi razvoju športnika, stroke in panoge. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 1.000 eur  

Izvajalci: javni zavodi, športne zveze, športna društva, zasebniki 

 

6.3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 

Vpeljali bomo in sistematično ocenjevali uspešnost  programa športa  v Kranju tudi s pomočjo tujih ocenjevalnih 

skupin. Primerjali bomo organiziranost športa v mestnih občinah po Sloveniji in tudi v tujini. 
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6.3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 

Prioritetna naloga bo delovanje spletne strani, kjer bodo dostopne vse informacije o vseh ponudnikih športa v 

Kranju. Društvom je potrebno posredovati informacije o uporabnih spletnih straneh (sportmladih.net, ipd.)  

Namen je vsakemu občanu zagotoviti možnost rekreacije, krepitev zdravja  in dostopnost ponudbe rekreacije in 

javne športne infrastrukture. Vključuje: informiranje o celoviti ponudbi rekreacije in športnih objektov v MOK 

(vse na enem mestu, kartica s popusti ,..) ter podporo promociji športa, gibanja in zdravega načina življenja. 

Posebna pozornost se nameni rekreaciji starejših občanov in promociji športa v naravi. 

Izvajalci: Zavod za šport, športna društva, športne zveze  

 

6.4 Organiziranost v športu 

 6.4.1 Delovanje športnih organizacij 

6.4.1.1 Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni 

Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov, v katerih ti v veliki meri s prostovoljnim delom 

uveljavljajo skupne interese. Predstavljajo osnovo vrhunskega in kakovostnega športa, poleg tega pa so zelo 

pomemben izvajalec športnih interesnih programov za otroke in mladino ter družine. Delovanje društev in 

njihovih zvez predstavlja javni interes, zato Mestna občina Kranj spodbuja in materialno podpira društveno 

dejavnost.  

Cilji: Zagotovitev osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij 

Kazalniki: število športnih društev in njihovih zvez, število članov športnih društev 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 10.000 eur 

Izvajalci: športna društva, športne zveze  

 

6.4.2 Prostovoljno delo v športu 

6.4.2.1 Nacionalni projekt promocije prostovoljnega dela v športu 

Prostovoljno delo je zelo pomemben vir delovanja slovenskega in evropskega športa zunaj izobraževalnega 

sistema. Kljub temu, da prostovoljci delujejo brezplačno, pa mora biti njihovo delo čim bolj strokovno.  

Cilji: Ohranitev obsega prostovoljnega dela ob povečanju kakovosti dela prostovoljcev; oblikovati skupino 
prostovoljcev kot pomoč pri organizaciji športnih prireditev 
Kazalniki: Obseg prostovoljnega dela na 100 članov športnega društva, število strokovno usposobljenih 

prostovoljcev 

Izvajalci: športna društva 

 

6.5 Športne prireditve in promocija športa  

6.5.1 Športne prireditve 

Tradicionalne športne prireditve v Mestni občini Kranj so ogledalo uspešnosti kranjskega športa. V letu 2021 se 

bodo predvidoma odvijale naslednje prireditve: 

1. Mednarodni plavalni miting »Špelin in Vesnin memorial«, 
2. Mednarodni plavalni miting »Odprto prvenstvo mesta Kranja«, 
3. Mednarodni plavalni miting »Dr. Fig«, 
4. Mednarodni plavalni miting »Zvezda«, 
5. Mednarodni plavalni miting »Start«, 
6. Kolesarska dirka »Po ulicah Kranja«, 
7. Kolesarska dirka »Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna«, 
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8. Mednarodni vaterpolski turnir »Tristar Kranj«, 
9. Mednarodni teniški turnir za mlade, 
10. FIS slalom in veleslalom za moške in ženske »Pokal Kranja«, 
11. Mednarodni teden smučarskih skokov v Kranju, 
12. Pokal Karavank v košarki, 
13. Turnir za pokal Kranja v odbojki, 
14. Mednarodno boksarsko tekmovanje »Pokal Kranja«, 
15. Atletski mednarodni miting mladih »Memorial Vučko«, 
16. Slovenian 12 hour run 
17. Tradicionalni mednarodni karate turnir, 
18. Tek za Kranj - županov tek– humanitarni tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja, 
19. Tekmovanja za Pokal Kranja v golfu in kegljanju,  
20. Festival športa Kranj  
21. Turnir pobratenih in prijateljskih mest v več športnih panog  
22. Mamutov tek 
23. in druge. 
 

Cilji: ohranjanje največjih športnih prireditev.  

Kazalniki: število prireditev. 

Proračunska postavka in konto: 140201 Šport - materialni stroški uprave, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev: 35.000 eur 

Izvajalci: športna društva 

 

6.5.1.1 Velike mednarodne športne prireditve  

Te prireditve skrbijo za prepoznavnost mesta Kranja kot športnega mesta, odličnega organizatorja, čudovite 

turistične destinacije. Te prireditve bomo sofinancirali preko Zavoda za šport in Zavoda za turizem in kulturo. 

Cilj je kvaliteta, kvantiteta, tradicija, turizem in promocija,… 

1. Mednarodni plavalni miting »Odprto prvenstvo mesta Kranja«, 5.000 eur 
2. Kolesarska dirka »Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna«, 15.000 eur 

 

Cilji: ohraniti kvalitetno prireditev v mestu; promocija prireditve in mesta 

Kazalniki: število tekmovalcev, spremljevalcev in gledalcev 

Proračunska postavka in konto:  140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR, 413302 Tekoči transferi v javne 

zavode - za izdatke za blago in storitve 

 Fond za te prireditve je na MOK, ZŠK in ZTKK. 

Okvirna višina sredstev: 20.000 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, Zavod za turizem in kulturo, športna društva 

 

6.5.1.2 Druge športne prireditve  

TEK ZA KRANJ 

Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj bosta v sodelovanju z Atletskim klubom Triglav Kranj organizirala 

tradicionalno humanitarno, športno in kulturno prireditev Tek za Kranj - tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja. Na 

dosedanjih tekih je Fundacija vsa zbrana sredstva koristno uporabila za pomoč odvisnikom in obnovo Doma 

Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču, kjer Center za socialno delo Kranj izvaja program reintegracije za 

ozdravljene odvisnike.  

Cilj: povečati delež udeležencev prireditve za 30 % na račun sodelovanja športnih društev, ki jih MOK sofinancira 

za izvajanje programov (ti organizirani športniki morajo imeti simbolično ceno nastopa; priti morajo v klubskih 

majicah/dresih). 
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Kazalniki: število udeležencev  

Proračunska postavka in konto: 140313 Županov tek, 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago 

in storitve 

Okvirna višina sredstev: 18.000 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, Atletski klub Triglav, Fundacija Vincenca Drakslerja, 

 

Športna zveza Kranj bo skupaj s športnimi društvi poskrbela za promocijske prireditve ob določenih dnevih: 

- 7.april – svetovni dan zdravja (dan brez avtomobila) 

- 22. april – svetovni dan zemlje (čistilna akcija vseh društev) 

- 29.april – mednarodni dan plesa (Kranj pleše) 

- 11.maj – mednarodni dan krvodajalcev (darovanje krvi vodilnih delavcev društva) 

- 15.maj – dan družine (triatlon družin) 

- 23.junij – olimpijski dan (olimpijski tek) 

- 10.september – dan slovenskih planincev (očistimo hribe in gore Kranja) 

- 23. september – Slovenski dan športa 

- 23-30. september – Evropski teden športa 

- 2.oktober – svetovni dan otroka (Cicibaniada) 

- 16.november – mednarodni dan strpnosti (tekma takšni in drugačni) 

- 3.december – mednarodni dan duševno prizadetih, dan invalidov (igre brez meja) 

- Ipd. 

Cilj je spodbujati organizacijo prireditve v vsaki od sofinancirane športne panoge! 

Povezati se moramo z Nacionalnimi panožnimi zvezami in v Kranju organizirati kvalifikacijske turnirje za evropska 

prvenstva mladih (nogomet, košarka, ipd.). 

Začeti z izvirnimi prireditvami za popestritev športnega dogajanja (npr »Kranjska mestna avantura« – izkoristiti 

rove, reki, jezero, mostove, …  (primer: start pri Prešernovem gaju in z rolerji po Prešernovi poti, spust po vrvi čez 

most do reke Kokre, peš do reke Save, s kanujem po jezeru do Mavčič, nazaj s kolesom preko Jošta in Šmarjetne 

gore do rovov in peš do cilja pri Prešernovem gledališču.) 

 
Prav tako je potrebno organizirati eno veliko športno rekreativno prireditev v vsakem letnem času  
- pomlad –tek/pohod čez 6 mostov (3x Sava, 3x Kokra), 
- poletje – kronometrski duatlon/triatlon po Kranju (plavanje/kolo, plavanje/tek oz. hoja, plavanje/kolo/tek 
- jesen – tek za Kranj - županov tek, 
- zima – zimski pohod čez drm in strm – štirje vrhovi – Šmarjetna – Jošt – Mohor – Jamnik. 
 

FESTIVAL ŠPORTA  

Festival športa bo Športna zveza Kranj skupaj z športnimi društvi organizirala že sedmič. Športni dan, športna 

tržnica, predavanja in promocija, revialne tekme, Mini olimpijada, razna testiranja, bodo popestrila dogajanje v 

septembru. 

Smiselno bi bilo vsebino razširiti tudi po krajevnih skupnostih in oživiti vsa igrišča preko vikenda (»Vikend športa 

in rekreacije«). Organizira se naj tudi bolšji sejem rabljene športne opreme za  vse panoge. 

Cilj: povečati delež udeležencev prireditve za 5 % na račun sodelovanja športnih društev, ki jih MOK sofinancira 

za izvajanje programov  

Kazalniki: število udeležencev. 

Proračunska postavka in konto: 140315 Festival športa, 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za 

blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 20.000 eur 

Izvajalci: Zavod za šport, Športna zveza Kranj, športna društva, 
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6.5.1.3 Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu  

Mestna občina Kranj vsako leto razpisuje in podeljuje nagrade vsem zaslužnim športnikom, trenerjem, športnim 

delavcem in športnim klubom. Decembrska prireditev je prava promocija športnih uspehov in zahvala vsem za 

trud na športnem področju. 

Cilji: spoštovanje uspehov na področju športa 

Kazalniki: število podeljenih športnih nagrad, priznanj, plaket, znakov 

Proračunska postavka in konto:  140301 Zavod za šport – tekoči transferi, 413302 - Tekoči transferi v javne zavode 

- za izdatke za blago in storitve 

Okvirna višina sredstev: 4.000,00 eur-priznanja, podelitvena slovesnost-Zavod za turizem in kulturo in MO Kranj 

Izvajalci: Zavod za šport, MOK, Zavod za turizem in kulturo 

 

6.5.2 Športni turizem 

Športni turizem je opredeljen kot turizem za povpraševalce, ki imajo posebno zanimanje za turistične destinacije, 

kjer so lahko športno dejavni ali pa je šport zanje glaven motiv potovanja. Mestno občino Kranj v tujini odlično 

predstavljajo športna društva, ki tekmujejo na mednarodnem področju. Sofinancirali bomo nastope in promocijo 

Kranja tudi kot turistično destinacijo. Podprli bomo nastope hokejistov, košarkaric, vaterpolistov, odbojkarjev, 

kolesarjev, smučarjev skakalcev in smučarjev tekačev, ki Mestno občino Kranj predstavljajo na tekmovanjih v 

tujini. 

Cilji: Povečati delež tujih turistov/športnikov, ki prihajajo v Mestno občino Kranj zaradi športa (mednarodna 

tekmovanja/lige), povečati število nočitev v Mestni občini Kranj na račun velikih športnih prireditev,  razviti 

ponudbo s športom povezanih objektov in naravnih površin kot turističnih znamenitosti. 

Kazalniki: Delež športnikov med tujimi turisti, potrošnja športno-dejavnega turista na dan, povprečno število 

nočitev, ki jih opravi športnik v Kranju (domači in tuji) 

Proračunska postavka in konto: 100601 Prireditve in protokol, 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 

Okvirna višina sredstev:10.000 eur 

Izvajalci: športna društva, Zavod za šport, Zavod za turizem in kulturo 

 

6.5.3 Javno obveščanje o športu 

Množični mediji so ključni element množičnega komuniciranja. Zaradi svojega velikega vpliva in pomena za rast 

športne kulture prebivalstva je pomembna zlasti njihova razlagalna vloga. Udejanjanje te vloge lahko občina 

uveljavi pri javnih medijih, zlasti televiziji in radiu. 

Na GTV naj zaživi tedenska kontaktna oddaja v živo, oddaja o kranjskem športu. Tedensko naj se predstavijo 

športna društva s svojimi programi in dejavnostmi. 

Z rezultati tekem preko vikenda pa bi morali biti seznanjeni tudi preko stalne oddaje na radiu in stalne rubrike v 

lokalnem časopisu. 

Cilj: Vzpostaviti redno uravnoteženo obveščanje o športu na televiziji in radiu 

Kazalniki: obseg obveščanja o športu na televiziji in radiu, kakovost prispevkov o športu na javni televiziji in radiu 

 

Vsak prvošolček bi moral tudi dobiti zloženko/brošuro z vsemi podatki o športu v Kranju (kaj, kje, kdaj, ..).  

 

6.5.4 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 

Skupaj s Planinskim društvom Kranj bomo preučili možnost izvedbe muzeja športa v Bežkovi vili. 

Cilji: predstavitev športne zgodovine Kranja, predstavitev najuspešnejših kranjskih športnikov, arhiviranje 

športnih dogodkov in rezultatov na lokalni in mednarodni ravni, predstavljanje športnih društev in klubov na 

lokalni ravni, državni in mednarodni ravni, predavanja, posveti, okrogle mize s področja športa, medicine, 

znanosti, turizma, srečanja z znanimi kranjskimi športniki, animacija otrok, ter spoznavanje s športno zgodovino 
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Kranja in Slovenije, tiskovne konference pred večjimi športnimi dogodki, družabni dogodki/druženje ob večjih 

športnih prireditvah, 

Izvajalci: Mestna občina Kranj, Planinsko društvo Kranj, Športna zveza Kranj, Gorenjski muzej Kranj 

 

7. OBRAZLOŽITEV 

V primeru, da v razpisanih programih športa ni prijav, se sredstva enakomerno razporedijo med ostale programe 

športa, prednostno znotraj svojega področja. 

Mestna občina Kranj lahko omeji obseg sofinanciranih sredstev, ovrednotenih na javnem razpisu, tistim 

izvajalcem programa športa, pri katerih se na podlagi njihovega finančnega načrta ugotovi, da sredstva iz javnega 

razpisa presegajo njihova načrtovana sredstva za izvedbo prijavljenih programov športa. 

V primeru, da se v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 spremeni katera od postavk, se skladno s tem v 

enakem deležu uskladi tudi finančni načrt Letnega programa športa Mestne občine Kranj za leto 2021. 

 

Številka: 671-73/2020-1-403005 

 

Matjaž Rakovec 

            ŽUPAN  


