Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 7.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je svet Mestne občine Kranj na svoji 38. seji dne 16.06.2010 sprejel

PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2011
Mestna občina Kranj bo sofinancirala programe društev in zvez, mnoţične mednarodne
prireditve in izobraţevanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa.
Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi moţnost
vključevanja večjega števila občank in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom
za šport Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za
osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti.

CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2011
1. 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 vzdrţevanje športnih objektov. Na podlagi letnega načrta bo zavod izvajal
program Šport mladih, skrbel za strokovno izobraţevanje zaposlenih, skupaj z občinsko
upravo poskrbel za postopek podelitve nagrad in priznanj športnikom in športnim
delavcev.
2. V skladu s Stategijo trajnostega razvoja MOK 2009-2023 bo Zavod za šport ponudil nove
športne programe za vse starosne kategorije s ciljem povečanja deleţa prebivalcev MOK,
ki so vključeni redno športno rekreativno vadbo.
3. Na podlagi javnega razpisa, Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni
občini Kranj in Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini
Kranj ter v okviru razpoloţljivih proračunskih sredstev bomo sofinancirali programe
športnih društev (strokovno delo, izobraţevanje, prireditve in programe za svoje člane).

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Upravljanje s športnimi objekti v Mestni občini Kranj
Mestna občina Kranj bo skupaj z Zavodom za šport Kranj uredila upravljavska razmerja med
Mestno občino Kranj, zavodom in društvi ter krajevnimi skupnostmi, ki upravljajo s športnimi
objekti. Izvedla se bodo tudi najnujnejša vzdrţevalna dela v Športnem centru Kranj, Letnem
kopališču, otroškem igrišču Gibi Gib ter v Športni dvorani Planina.
Izvajanje nacionalnega programa športa
Interesna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine ter otrok in mladine s
posebnimi potrebami
a. INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK V VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
V sodelovanju z vrtci, šolami in drugimi izvajalci bomo v okviru nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji organizirali program raznovrstnih interesnih dejavnosti.
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ŠPORT MLADIH - VRTCI:
 ŠPORTNI PROGRAM »ZLATI SONČEK«
Program poteka v obliki procesa v katerem otroci opravijo predpisane naloge, od
elementov drsanja, rolanja, smučanja, do osnovnih gimnastičnih prvin. Pot do pravilno
izvedene naloge pelje preko vadbe v tečajih, redne vadbe in udejstvovanja v klubih in
društvih. Za vsako uspešno opravljeno nalogo otrok prejme nalepko, za vse nalogo pa
posebno priznanje. Na zavodu vrtcem in društvom pomagamo s sofinanciranjem
tečajev in organiziranju športnih aktivnosti.


ŠPORTNI PROGRAM »CICIBAN PLANINEC«
Je akcija Planinske zveze za spodbujanje pohodništva. 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 vikendi. Akcija je nadgradnja
Zlatega sončka, ki prav tako vsebuje pohode. Zavod skrbi za nakup knjiţic in pomaga
pri izvedbi večjih skupnih organiziranih pohodov.



CICIBANIJADA
V mesecu otroka (oktober) bomo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem, otrokom v
vrtcih organizirali Cicibaniado, oz. »MINI OLIMPIADA«, kjer bodo tekli, skakali
metali, se lovili, odgovarjali na vprašanja o znanih športnikih in fair playu ter se
spoznali s protokolom nošenja olimpijske zastave.



MAVRIČNI DIRENDAJ. Direndaj je trodnevna prireditev, kjer se izvajajo različne
ustvarjalne delavnice, prireditve in športne aktivnosti. Smisel je v predstavitvi
otroškega sveta staršem in starim staršem, ekološkem ozaveščanju, promoviranju
zdravega načina ţivljenja ter tkanju socialnih medgeneracijskih vezi. Direndaj se
zaključi s pohodom 3 generacij.



PROGRAM »NAUČIMO SE PLAVATI«
Program bo vključeval plavalne tečaje za predšolske otroke.

ŠPORT MLADIH – OSNOVNE ŠOLE:
 ŠPORTNA PROGRAMA »ZLATI SONČEK« IN »KRPAN«
Programa sta mišljena kot protiuteţ pogosto pretirani skrbi druţbe za tekmovalni šport
in vrhunskost, čeprav je mogoče in verjetno, da prav ta dva programa odkrijeta
kakšnega prihodnjega vrhunskega športnika. Pri programih ni najpomembnejša
storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten
razvoj otroka. Vsi udeleţenci športnih programov bodo dobili športne knjiţice, v
katerih bodo evidentirali svoje sodelovanje v programih. Udeleţenci, ki bodo uspešno
opravili športni program, bodo prejeli medaljo (bronasto, srebrno ali zlato).


PROGRAM »NAUČIMO SE PLAVATI«
Osnovnim šolam bomo v sodelovanju z društvi in zavodom ponudili program
POPLAVAS, ki bo popestril preverjanje znanja plavanja in tako spodbudil šole k
njegovi izvedbi.



ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol so pomemben sestavni del šolske
športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti.
Prireditve so namenjene druţenju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti.
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Zavod financira izvedbo vseh šolskih medobčinskih tekmovanj v celoti, organizira
področna tekmovanja, ter financira udeleţbo kranjskih ekip na vseh višjih stopnjah
tekmovanj.


PROGRAM »HURA, PROSTI ČAS«
Program predstavitve in promocije interesnih dejavnosti, ki bo povečal število aktivnih
udeleţencev v vseh programih športne vzgoje. Program izvajajo društva med
počitnicami, zavod in osnovne šole jim omogočijo brezplačno izvedbo aktivnosti za
netekmovalno populacijo. Aktivnosti se izvajajo med počitnicami, vikendi ter
popoldanskih in večernih urah.



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) 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 drţa, telesna teţa, ploska stopala...).

ŠPORT MLADIH – SREDNJE ŠOLE:
 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Zavod financira udeleţbo kranjskih ekip na vseh stopnjah tekmovanj.
Športni programi zavoda
a. OTROŠKI ŠPORTNI PROGRAM GIBIGIB
Skupaj z otroškimi vrtci in izvajalci športnih in 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-izobraţevalne
delavnice za otroke.
b. VESELE POČITNICE
Zavod bo, skupaj z izvajalci športnih programov, pripravil program »Vesele počitnice«, ki bo
v času šolskih počitnic vključeval ponudbo raznovrstnih športnih aktivnosti v športnih
objektih in na športnih površinah, s katerimi upravlja zavod. Vključili bomo kopanje v
pokritem olimpijskem bazenu in na letnem kopališču, igre z ţogo v Športni dvorani Planina in
na nogometnem igrišču z umetno travo ter rolkanje v rolkarskem centru v Športnem centru
Kranj.
c. VESELE URICE, DAN ODPRTIH VRAT
Ta program je ugodna športna ponudba za občane, podjetja, javne zavode in sindikate v
Pokritem olimpijskem bazenu, kjer bo moţno plavanje med 13h-15h po ugodnejših cenah.
Dan odprtih vrat je običajno prvo soboto po otvoritvi Letnega kopališča, ko je obisk
brezplačen.
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d. VODENA REKREACIJA NA BAZENU
Skozi vso sezono bo rekreativnim plavalcem ponujena strokovna pomoč pri izboljšanju
tehnike plavanja in izboljšanju kondicije. Vadilo se bo lahko skupinsko ali individualno.
e. COOPERJEV TEST-plavanje
Obiskovalcem bazena nameravamo ponuditi testiranje njihovih sposobnosti, s katerim bodo
lahko ocvrednotili svoj plavalni napredek.
f. COOPERJEV TEST-tek
Rekreativnim tekačem, ki vadijo samostojno ali v zaključenih skupinah, bomo organizirali
test vzdrţljivosti, na podlagi katerega bodo ocenili svoje sposobnosti in napredek. Test bo
predvidoma izveden 2x v jesenskem obdobju in 2x v spomladanskem.
g. VODNA AEROBIKA
V večernih urah bo demonstracijsko ponujena organizirana vadba vodne aerobike v otroškem
bazenu. Vadba bo sprva, za obiskovalce s kupljeno vstopnico za bazen, brezplačna.
h. ŠPORTNE AKTIVNOSTI – HURA PROSTI ČAS. Na stadionu bomo za otroke in
mladino od 12-18 let, v juliju organizirali športno vadbo malo drugače. Košarkarski poligon,
soročno vodenje dveh ţog, 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 udeleţence, ter z zaključno demonstracijo pridobljenih spretnosti oz.
tekmovanja ob zaključku.
i. KOŠARKARSKI TURNIRJI TROJK "TRIPLAY", po modelu streetball košarke. Igralo se
bo vsako soboto v juliju. Turnirji bodo brezplačni za udeleţence.
j. DOPOLDANSKE ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA LETNEM KOPALIŠČU. Vsak dan med
tednom v juliju in avgustu, med 11h-13h, bodo potekale animacije za obiskovalce vseh
starosti. Načrtujemo nezahtevne druţabne, štafetne in paralelne igre za popestritev dogajanja.
k. VIKEND TEKMOVANJA V ZABAVNIH IGRAH NA LETNEM KOPALIŠČU. Sobote
in nedelje popoldne bodo organizirana zabavna tekmovanja ob spremljavi glasbe in
animatorjev. Sponzorji bodo prispevali praktične nagrade in darilca za udeleţence.
Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v zavodu
Delavci zavoda se bodo izobraţevali in pridobivali licence za posamezne delovne naloge
(reševanje iz vode, varnost pri delu, poţarna varnost, ravnanje z nevarnimi snovmi, priprava
bazenske vode, poznavanje informacijske tehnologije, računovodski standardi, upravljanje z
nepremičninami in drugo).
Najboljši športniki in športni delavci v Mestni občini Kranj
Zavod za šport bo skupaj z občinsko upravo pripravil in izvedel razpis za najboljše športnike
in športne delavce v Mestni občini Kranj. Komisija za podeljevanje priznanj bo športnikom in
športnim delavcem dodelila športne nagrade, plakete in znake.
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PROGRAMI DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ
Mestna občina Kranj bo na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športnih programov
v Mestni občini Kranj ter Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni
občini Kranj objavila javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto
2011. Športna društva bodo izvajala programe v individualnih in kolektivnih športnih
panogah.
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 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.
Interesna športna dejavnost študentov
Športna tekmovanja in prireditve fakultete in študentskih organizacij so pomemben sestavni
del šolske športne vzgoje in ţivljenja študentov. Športna vzgoja študentov predstavlja
dopolnitev intelektualnemu delu, druţenju mladih ter polnejši uresničitvi človeka, bogastvu
njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integritete osebnosti.
Športno rekreativna dejavnost
Športno rekreativna dejavnost za posameznika pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči,
ki so ogroţene ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev, v katere smo prisiljeni v
delovnem času. Je nekakšna psihološka nujnost, ki ima tudi druţbeni in ekonomski pomen.
Športna društva v Mestni občini Kranj ponujajo široko paleto rekreativnih programov na
športnih površinah in objektih, pa tudi v naravnem okolju.
Kakovostni šport
Kakovostni šport je v Mestni občini Kranj 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.
Vrhunski šport
Status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda doseţejo le redki športniki. V
Mestni občini Kranj je ta status v letu 2010 doseglo 47 športnikov, kar nas v drţavnem merilu
uvršča na četrto mesto, za Ljubljano, Mariborom in Celjem. Ti športniki so vzor in
vzpodbujevalec večine mladih za začetek oz. nadaljevanje ukvarjanja s športom.
Šport invalidov
Športniki invalidi so enakovreden člen v verigi športnih aktivnosti, zato jim je potrebno nuditi
pogoje za športno ţivljenje znotraj splošne športne aktivnosti.
Športne prireditve
Tradicionalne športne prireditve v Mestni občini Kranj so ogledalo uspešnosti kranjskega
športa. V letu 2011 se bodo predvidoma odvijale naslednje prireditve:
 Mednarodni plavalni miting »Špelin in Vesnin memorial«,
 Mednarodni plavalni miting »Odprto prvenstvo mesta Kranja«,
 Mednarodni plavalni miting »Dr. Fig«,
 Mednarodni plavalni miting »Zvezda 11«,
 Mednarodni plavalni miting »Start 11«,
 Kolesarska dirka »Po ulicah Kranja«,
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Kolesarska dirka »Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna«,
Mednarodni vaterpolski turnir »Tristar Kranj«,
Svetovni pokal v športnem plezanju (finale),
Mednarodni teniški turnir za mlade,
FIS slalom in veleslalom za moške in ţenske »Pokal Kranja«,
Mednarodni teden smučarskih skokov v Kranju,
Pokal Karavank v košarki,
Odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu,
Turnir za pokal Kranja v odbojki,
Mednarodno boksarsko tekmovanje »Pokal Kranja«,
Pokal Alpe-Jadran v hitrostnem rolanju,
Atletski mednarodni miting mladih »Memorial Vučko«,
Tradicionalni mednarodni karate turnir,
Ţupanov tek– humanitarni tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja,
Tekmovanja za Pokal Kranja v golfu, kegljanju, squashu, baseballu
in druge.

Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancirali bomo programe izobraţevanja in usposabljanja strokovnih kadrov, trenerjev, ki
izvajajo programe vadbe in tekmovanj v športnih društvih; izobraţevalne programe za
opravljanje trenerskega dela predvsem na področju športne vadbe otrok in mladine.
Delovanje športnih društev in zvez
Društva so celice vsega športnega udejstvovanja in začetni kamenček v mozaiku uspeha
kranjskega športa. Športna društva bodo organizirala raznovrstne športno-rekreativne
dejavnosti ter sodelovala pri gradnji in vzdrţevanju športnih objektov, s čimer bodo dodatno
prispevala k motivaciji in spodbujanju telesne aktivnosti prebivalcev.
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FINANČNI NAČRT
Mestna občina Kranj bo za leto 2011 v proračunu za razvoj športa in rekreacije namenila
2.693.076 € sredstev.

192.801 €
20.330 €
161.280 €

OBRATOVALNI STROŠKI – VARČEVANJE ENERGIJE
SKAKALNICA K100
MONTAŢNA DVORANA
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
JAVNEGA RAZPISA
Dotacije športnim klubom in društvom
Strokovno delo v športnih društvih
Športne prireditve
Strokovno izobraţevanje

NA

PODLAGI

640.000 €
429.000
172.409
37.000
1.591

1.678.665 €

ZAVOD ZA ŠPORT
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Redno investicijsko vzdrţevanje (ŠC Kranj, ŠD Planina)
Izdatki za blago in storitve
Športni programi zavoda
Šport mladih

634.015
89.093
13.757
198.500
688.800
15.500
39.000

2.693.076 €

SKUPAJ

Deleţ proračunskih sredstev za sofinanciranja posameznih športnih programov
Naziv programa
Interesna športna dejavnost predšolskih otrok
Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Interesna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Interesna športna dejavnost študentov
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
delovanje društev in zvez
SKUPAJ

odstotki

Znesek

1,0

4.290

10,2

43.758

23,4

100.386

0,2

858

2,0

8.580

37,3

160.017

0,1

429

0,1

429

15,0

64.350

7,5

32.175

0,5

2.145

2,7

11.583

100

429.000 €

V primeru, da se v proračunu ali s spremembo proračuna za l. 2011 spremeni katera od
postavk, s katerih črpa Program športa, se ta v tistem delu avtomatsko spremeni.
Damijan Perne, dr.med.spec.psih.
ŢUPAN
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