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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 

57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 

12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiko Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 

31/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 

85/02) je svet Mestne občine Kranj na svoji 14. seji dne 26.05.2004 sprejel 
 

PROGRAM ŠPORTA 

 V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2004 
 

1. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA  

 

Cilj Mestne občine Kranj na področju športa je omogočiti športno rekreacijo čim širši 

populaciji športno aktivnih prebivalcev ter sofinancirati programe športa otrok in mladine. 

Dostopnost športnih objektov vsem kategorijam prebivalstva ter vzdrževanje in gradnja novih 

objektov sta osnova za povečanje števila redno športno aktivnih prebivalcev. 

 

Občinska uprava bo športnim klubom in društvom nudila pomoč pri pridobitvi statusa društva 

skladno s Pravilnikom o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju 

športa (Uradni list RS, št. 80/01). V letu 2005 se bo kot kriterij za dodelitev sredstev na 

podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni list 

RS, št. 18/2004) upošteval tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. 

 

Za leto 2004 bo deleže sofinanciranja posameznih športnih vsebin določila strokovna komisija 

na podlagi preteklih izkušenj, in v tekočem letu skupaj z občinsko upravo opravila analizo 

ustreznosti novega pravilnika o sofinanciranju športnih programov in po potrebi predlagala 

mestnemu svetu spremembe oziroma dopolnitve pravilnika. 

 

Občinska uprava bo skupaj z Zavodom za šport Kranj naročila raziskavo o glavnih problemih 

športa v Mestni občini Kranj s poudarkom na pridobitvi stališč tistega dela javnosti, ki ni 

strogo vezan na določeno vrsto športne panoge. 

 

V sodelovanju z Zavodom za šport Kranj in zunanjim strokovnim kadrom bo občinska uprava 

izdelala strateški načrt razvoja športa v Mestni občini Kranj in ga predložila v obravnavo 

mestnemu svetu in v javno obravnavo.  

 

Občinska uprava bo analizirala stanje na področju strokovnega dela v društvih in na podlagi 

ugotovitev predlagala morebitne nove sistemske rešitve. 

 

Mestnemu svetu bo v letošnjem letu predložen nov sklep o določitvi športnih objektov v 

Mestni občini Kranj.  

 

 

2. ZAVOD ZA ŠPORT 

 

2.1. Upravljanje s športni objekti v Mestni občini Kranj  

 

Zavod za šport Kranj bo neposredno ali posredno preko športnih društev, klubov, zvez in 

krajevnih skupnosti upravljal z 59 športnimi objekti na 15-ih lokacijah. 
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Zavod za šport Kranj bo izdelal analizo stroškov vzdrževanja in obratovanja posameznih 

športnih objektov v lasti Mestne občine Kranj. 

 

2.2. Obnove in rekonstrukcije obstoječih ter izgradnja novih športnih objektov 

 

Zasledovali bomo cilj, da se sanirajo večje poškodbe na obstoječih športnih objektih ter 

pripravijo načrti in izvedejo priprave za gradnjo novih objektov, za katere je v športni sferi 

izkazana največja potreba. Z obnovo obstoječih, načrtovanjem in izgradnjo novih športnih 

objektov, bomo postopno zagotovili pogoje za bolj množično športno udejstvovanje občank in 

občanov, še posebno mladih. 

Načrtovani novi športni objekti: 

• Letno kopališče: izgradnja objekta z garderobami in sanitarijami, postavitev 

pomožnega objekta s tuši, sanitarijami in lokalom ob otroških bazenih; 

• Skakalnica Bauhenk-državni nordijski center: s soinvestitorji centra je bilo podpisano 

pismo o nameri o zagotovitvi sredstev za dokončanje centra v letu 2005. MOK bo 

sofinancirala 30% celotne investicije. Položena bo plastika, postavljena sedežnica in 

zatravljena okolica; 

• Pokrito drsališče: Kranj je v letu 2002 ostal brez ledene ploskve, ki jo pogrešajo tako 

hokejisti, drsalci kot tudi rekreativci. V ta namen so že izdelane idejne zasnove 

projekta za novo dvorano, ki bo imela poleg drsališča tudi funkcijo večnamenskosti. V 

letu 2004 bomo pridobili vso gradbeno dokumentacijo. Gradnja dvorane je predvidena 

v okviru Športnega centra Kranj, kjer bomo zagotovili tudi potrebna parkirišča. 

Pričakuje se sofinanciranje MŠZŠ, Fundacije za šport in Hokejskega kluba Triglav ter 

sponzorjev in donatorjev; 

• Športni center Kranj: začeli bomo s projektom izgradnje pomožnega nogometnega 

igrišča z umetno travo; 

• Rolkarska steza: Rolkanje je postal množični šport mladih. Zaradi pomanjkanja 

primernega prostora se mladi zadržujejo na neprimernih in nevarnih mestih, zato jim 

je potrebno zagotoviti ustreznejši prostor za rolkanje; 

• Igrišče za in-line hokej: Med razpoložljivimi zemljišči bomo izbrali najprimernejšo 

lokacijo, izdelali projektno dokumentacijo ter začeti z izgradnjo že v letu 2004. 

 

2.3. Izvajanje nacionalnega programa športa v delu, ki zavezuje lokalno skupnost 

 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Cilji:  

• obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi 

vsebinami; 

• s privlačnimi vsebinami, likovno podobo in načinom izvedbe motivirati kar največ 

otrok, staršev in vzgojiteljic za sodobno zasnovo športne vzgoje; 

• vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih 

starostnih obdobjih. 

Otrok mora osvojiti najmanj osnove plavanja, kotalkanja (rolanja oz. drsanja), smučanja, 

planinarjenja, vožnje s kolesom in obvladovanja žoge. 

Programi:  

• Zlati sonček; 

• Ciciban planinec; 

• Naučimo se plavati; 

• drugi programi. 
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Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Cilji:  

• šolsko športno vzgojo obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi tako za učence kot 

učitelje; 

• motivirati učence, ki se zaradi različnih vzrokov navadno ne vključujejo dejavno v 

dodatne športne programe, k aktivnejšemu športnemu udejstvovanju; 

• izkoristiti odziv na program Zlati sonček in ta zagon podaljšati še v drugo triletno 

obdobje osnovne šole; 

• enako obravnavati vse učence ne glede na njihove zmogljivosti in spretnosti  

Programi: 

• Zlati sonček; 

• Krpan; 

• Naučimo se plavati; 

• drugi 80 urni programi (vesele počitnice ipd.); 

• šolska športna tekmovanja (vse OŠ). 

Šolska športna tekmovanja (najprej znotraj posamezne šole medrazredna tekmovanja) je 

potrebno organizirati vsaj v 4 kolektivnih športnih panogah in 5 individualnih športnih 

panogah. Na tekmovanjih morajo nastopiti vsi razredi in vsi učenci v vsaj 2+2 športnih 

panogah. Tekmovanja morajo biti izvedena v štirih starostnih kategorijah, in sicer: 1-3, 4-5, 6-

7 in 8-9 razred.  

 

Interesna športna vzgoja mladine 

Cilji: 

• izboljšanje športnega znanja; 

• zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti mladine; 

• odpravljanje in zmanjševanje negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov 

sodobnega življenja; 

• preprečevanje zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija); 

• zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. 

Programi: 

• redna vadba 

• šolska športna tekmovanja (vse SŠ) 

Šolska športna tekmovanja (najprej znotraj posamezne šole medrazredna tekmovanja) je 

potrebno organizirati vsaj v 4 kolektivnih športnih panogah in 5 individualnih športnih 

panogah. Na tekmovanjih morajo nastopiti vsi razredi in vsi učenci v vsaj 2+2 športnih 

panogah. Tekmovanja morajo biti izvedena v dveh starostnih kategorijah, in sicer 1-2 ter 3-5 

letnik.  

 

2.4. Športni programi zavoda 

 

Zavod za šport Kranj bo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravil in izvedel tudi 

naslednje športno-rekreativne programe v športnih objektih, s katerimi upravlja: 

• Otroški športni program GibiGib na otroškem igrišču v Športnem centru Kranj, 

• Program „Vrtec v vodi“ v Pokritem olimpijskem bazenu, 

• Program „Vodna aerobika“ v Pokritem olimpijskem bazenu, 

• Program „Vodèno plavanje za odrasle“ v Pokritem olimpijskem bazenu, 

• Turnirji v malem nogometu v Športni dvorani Planina. 
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2.5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

 

Ustrezen strokovni kader je temelj za načrtno delo, ki prinaša učinke v daljšem obdobju. Zato 

je potrebno: 

• skrbeti za strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev s 

poudarkom na pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine, 

• organizirati šole, tečaje različnih športni panog, disciplin – poudarek mora biti na 

izobrazbi vaditeljev, trenerjev, kvaliteti programa in številu vadečih. Organizirano 

mora biti za različne končne stopnje za potrebe športa v Kranju. 

 

Zavod za šport bo načrtoval izobraževanje, usposabljanje ter izpopolnjevanje strokovnega 

kadra. Prednostno bo podpiral izobraževanja za delo z mladimi in pridobivanju licenc. Glavna 

koordinatorja pri usposabljanju strokovnih kadrov sta Inštitut za šport pri Fakulteti za šport 

Univerze v Ljubljani in OKS-ZŠZ. 

 

2.6. Najboljši športniki in športni delavci v MO Kranj  

 

Svet Zavoda za šport Kranj bo na podlagi Pravilnika o izboru najboljših športnic in športnikov 

ter športnih delavk in delavcev v Mestni občini Kranj, izvedel javni razpis in izbral najboljše 

športnice in športnike ter športne delavke in delavce v Mestni občini Kranj ter podelil športne 

nagrade, plakete in znake za športne dosežke. 

 

 

3. DRUGI PROGRAMI DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ 

 

Športna društva, klubi in zveze v Mestni občini Kranj bodo izvajali: 

• rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in 

taborništva; 

• športne programe v individualnih športnih panogah: aerobika, aero šport, aikido, 

akrobatsko deskanje na snegu, akrobatsko smučanje, alpsko smučanje, alpinizem, 

atletika, balinanje, biatlon, boks, deskanje na snegu, go, gorsko kolesarstvo, jadralno 

padalstvo, judo, kajakaštvo, karate, kegljanje, kolesarjenje, konjeniški šport, 

lokostrelstvo, moto šport, motokros, namizni tenis, nordijska kombinacija, plavanje, 

potapljanje, sankanje, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, šah, športna 

gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples, športni ribolov, športno 

plezanje, taekwondo, telemark smučanje, tenis, triatlon; 

• športne programe v kolektivnih športnih panogah: baseball, in-line hokej, hokej na 

ledu, košarka, mali nogomet, mali vaterpolo, nogomet, odbojka, odbojka na mivki, 

podvodni hokej, rokomet, vaterpolo in vodna košarka.  

 

3.1. Športna vzgoja otrok , mladine in študentov 

 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Cilji:  

• vključitev čim večjega števila otrok, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 

značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki; 

• omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem 

doseganja čim boljših uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih. 
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Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

Šport naj bo podlaga za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v družbo ostalih vrstnikov. 

 

Interesna športna dejavnost študentov 

Šport naj bo dopolnilo intelektualnemu delu in naj pripomore k polnejši uresničitvi človeka, 

bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti. 

 

3.2. Delovanje športnih društev in zvez  

 

Društva s svojimi programi pomembno prispevajo k povečanju števila športno aktivnih 

prebivalcev, zato bo Mestna občina Kranj še naprej spodbujala in materialno podpirala 

društveno dejavnost. Športna društva namreč organizirajo raznovrstne športno-rekreativne 

dejavnosti ter sodelujejo pri gradnji in vzdrževanju športnih objektov, s čimer dodatno 

prispevajo k motivaciji in spodbujanju telesne aktivnosti prebivalcev. 

 

Mestna občina Kranj bo podpirala športna društva kot osnovne športne organizacije, da se 

združujejo v športne zveze. Pogoji za reprezentativnost športne zveze v MO Kranj imajo 

lahko vse tiste zveze, ki združujejo:      

• večino delujočih športnih društev, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna 

oziroma vseh aktivnih športnikov v MOK, 

• več kot 75 % delujočih društev na teritorialno zaokroženem območju oziroma društev 

iste športne panoge. 

 

3.3. Športno rekreativna dejavnost 

Cilji:  

• izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, 

starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti; 

• povečati možnosti za športno udejstvovanje žensk; 

• razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev 

zdravja; 

• spremljati in vrednotiti delovanje različnih ponudnikov športno rekreativnih 

programov; 

• oblikovati sistem informiranja in promocije; 

• spodbujati izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov; 

• izboljšati sistem animacije in propagiranja športne rekreacije za različne skupine ljudi. 

 

3.4. Kakovostni šport 

 

Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v Mestni občini Kranj, 

zato je cilj tako vadbo omogočiti vsem, ki jih programi rekreacije ne zadovoljujejo. 

 

3.5. Vrhunski šport 

 

Posebna pozornost bo namenjena tistim kranjskim športnikom in ekipam, ki imajo realne 

možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih in ki s tem skrbijo za 

odlično promocijo mesta Kranja. 

 

3.6. Šport invalidov 

 

Šport invalidov je potrebno približati vsem občanom Mestne občine Kranj. 
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3.7.Športne prireditve 

 

V MO Kranj imamo že dolgoletno tradicijo pri organiziranju nekaterih športnih prireditev, 

katerim bomo posvečali posebno pozornost tudi v letu 2004, saj pomenijo promocijo športa in 

mesta Kranj tako doma kot v tujini. 

Prireditve: 

• Mednarodni plavalni miting „Špelin memorial“ 

• Mednarodni plavalni miting „Siol 2004“ 

• Mednarodni plavalni miting „Dr. Fig“ 

• Velike kasaške dirke na Brdu 

• Kolesarska dirka „Po ulicah Kranja“ 

• Kolesarska dirka „Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna“ 

• Mednarodni vaterpolski turnir „Tristar Kranj“ 

• Svetovni pokal v športnem plezanju (finale) 

• Mednarodni teniški turnir „Slovenija Futures F3“ 

• FIS slalom in veleslalom za moške in ženske “Pokal Kranja“ 

• Mednarodni teden smučarskih skokov v Kranju 

• Mednarodno boksarsko tekmovanje „Pokal Kranja“ 

• Županov tek – Humanitarni tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja 

• Mladinske igre treh dežel  

• in druge. 

 

4. FINANČNI NAČRT 

 

Mestna občina Kranj bo za leto 2004 v proračunu za razvoj športa in rekreacije namenila 

604,801.000 sit  sredstev.  

 

MATERIALNI STROŠKI  4.500.000 

ZAVOD  ZA ŠPORT 435.054.000 

      Plače in drugi izdatki zaposlenih 112.506.000 

      Prispevki delodajalcev 14.541.000 

     Davek na izplačane plače 3.923.000 

      Investicije in investicijski transferi    166.544.000      

      Redno investicijsko vzdrževanje     26.150.000      

      Izdatki za blago in storitve 106.890.000 

     Sredstva za izvajanje letnega programa športa 17.967.000 

      Šport mladih        7.186.000      

      Vrhunski šport - štipendije        9.005.000      

      Strokovno izobraževanje       1.222.000      

      Nagrade in priznanja športnikov          554.000      

DOTACIJE NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA 151.780.000        

    Dotacije športnim klubom in društvom    145.000.000      

    Športne prireditve        6.780.000      

 

SKUPAJ za šport v letu 2004: 604,801.000 SIT 

 

       Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

           Ž U P A N  


