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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 Republiki 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 21. seji dne 26.01.2005 sprejel 

 

 

PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2005 
 

Mestna občina Kranj se že vrsto let uvršča med občine, ki namenjajo največ sredstev za šport. 

Če ocenjujemo namenska proračunska sredstva na posameznika, pa največ v Sloveniji. Plod 

dolgoletnih vlaganj v športno infrastrukturo nas uvršča med mesta z visoko razvito 

infrastrukturo in velikim številom občank in občanov, ki se bodisi tekmovalno ali rekreativno 

ukvarjajo s športom, kar ima pozitivne učinke na vsa področja življenja, od zdravstvenih do 

socialnih. Več kot sto delujočih športnih društev zagotavlja široko paleto športnih panog, tudi 

takih, ki na območju ostale Slovenije zaradi drugačnih pogojev niso množično zastopane. 

Mestna občina Kranj in Zavod za šport s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi 

danostmi skrbita za osnovne pogoje za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter 

načrtovanje, gradnjo in vzdrževanju javnih športnih objektov.  

 

Mestna občina Kranj je v letu 2000 ustanovila Zavod za šport Kranj, ki je prevzel vse 

funkcije, ki so bile povezane športom, od upravljanja s športno infrastrukturo do delovanja in 

sofinanciranja športnih društev v Kranju, kar pa ni bilo v skladu s predpisi, kar je ugotovila 

tudi inšpektorica MŠZŠ. Uprava je v letu 2003 in 2004 prevzela funkcijo, ki ji jo nalaga 

zakonodaja in občinski predpisi.  

 

 

CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2005 

 
1. S sistemskimi rešitvami, s sprejemom oziroma dopolnitvami aktov, želimo dolgoročno 

vzpostaviti take pogoje za delovanje in financiranje športa, da bodo sredstva čim bolj 

ekonomično porabljena in da bomo z vloženimi sredstvi zadovoljili čim več potreb 

športno aktivnih občank in občanov Kranja, zlasti otrok in mladine. 

2. 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 sprejetih proračunskih sredstev bomo sofinancirali programe športnih 

društev in s tem zadržali visok nivo delovanja športnih društev. 

3. V sodelovanju z Zavodom za šport Kranj in zunanjim strokovnimi sodelavci bomo 

izdelali strategijo razvoja športa v Mestni občini Kranj in ga predložili v javno 

obravnavo in v sprejem mestnemu svetu.  

4. 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 ter za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Na podlagi 

letnega načrta bo zavod izvajal program Šport mladih, skrbel za strokovno 

izobraževanje, poskrbel za postopek podelitve nagrad in priznanj športnikom in 

športnim delavcev ter spremljal in razdeljeval sredstva za štipendije kategoriziranim 

športnikom. 
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5. Zavod za šport bo pripravil analizo stroškov vzdrževanja in obratovanja posameznih 

športnih objektov in analizo trženja športnih objektov. 

6. V letu 2005 bomo zaključili z gradnjo objektov, ki so bile začete v preteklih letih: 

skakalnico; sanitarije in garderobe ob letnem bazenu, igrišče z umetno travo in 

rolkarski center v Športnem centru; nadaljevali bomo z obnovo glavne tribune, ki je 

pred leti zastala; za potrebe kegljaškega športa bomo kupili prostore na Savski cesti. 

Boljše pogoje želimo zagotoviti tudi množičnim športom mladih, zato bomo začeli z 

gradnjo igrišča za hokej na rolerjih in s tem ustvarili pogoje za razvoj enega 

najpopularnejših športov med mladimi.  

7. Posebna pozornost bo namenjena športni infrastrukturi izven mesta. Športnim 

društvom in krajevnim skupnostim se bo nudila pomoč pri pridobivanju zemljišč in 

legalizaciji športnih objektov. 

8. Mestnemu svetu bomo predložili programsko nalogo in finančno konstrukcijo 

pokritega drsališča. 

9. Skupaj z Zavodom za šport Kranj bomo analizirali stanje na področju strokovnega 

dela v društvih in na podlagi ugotovitev predlagali nove sistemske rešitve v zvezi z 

zagotavljanjem profesionalnega trenerskega dela, ki se zagotavlja preko Zavoda za 

šport. 

10. Opredelil se bo odnos do novih športnih klubov. 

11. Mestnemu svetu bomo predložili nov sklep o določitvi športnih objektov v Mestni 

občini Kranj. Opravljena bo natančna analiza upravljanja s športnimi objekti, ki so v 

lasti Mestne občine Kranj. 

12. Mestnemu svetu bomo predložili rešitev terjatev Zavoda za šport Kranj, ki jih ima do 

športnih društev, zaradi neporavnanih obveznosti za najem športnih objektov v letu 

2004.  

 

 

ZAVOD ZA ŠPORT 
 

Upravljanje s športnimi objekti v Mestni občini Kranj  

Zavod za šport Kranj bo upravljal s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj. 

Izdelala se bo analiza ekonomične rabe objektov in določili objekti, ki bodo predani v 

upravljanje društvom ali krajevnim skupnostim. Pri upravljanju se jim bo nudila strokovna 

pomoč. 

Izdelana bo analiza stroškov vzdrževanja in obratovanja posameznih športnih objektov po 

stroškovnih mestih. Pregledno bodo prikazani vsi prihodki in odhodki. 

 

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 

Program raznovrstnih interesnih dejavnosti, ki jih bomo organizirali v sodelovanju z vrtci, 

šolami in drugimi izvajalci v okviru nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji. 

b. CICIBANIJADA 

Program poučnih in zabavnih tekmovanj za otroke kranjskih vrtcev, ki jih bomo organizirali v 

mesecu oktobru 2005 (Mesec otroka), v sodelovanju z otroškimi vrtci in drugimi izvajalci. 

Cicibaniada bo predstavljena otrokom kot »otroška Olimpijada«. 

c. ŠPORTNA PROGRAMA »ZLATI SONČEK« IN  »KRPAN« 

Za oba športna programa bomo pripravili vsebinske spremembe, novo organizacijsko zasnovo 

in novo likovno podobo. S temi aktivnostmi želimo povečati motivacijo učiteljev in športnih 
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pedagogov, da vključijo oba programa v redno športno vzgojo v osnovnih šolah. Vsi 

udeleženci športnih programov bodo dobili športne knjižice v katerih bodo evidentirali svoje 

sodelovanje v programih. Udeleženci, ki bodo uspešno opravili športni program, bodo prejeli 

medaljo (bronasto, srebrno ali zlato). 

d. PROGRAM »NAUČIMO SE PLAVATI« 

Programi bodo vključevali preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za predšolske in 

šolske otroke. 

e. ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 

Športna tekmovanja in prireditve osnovnih in srednjih šol bodo pomemben sestavni del šolske 

športne vzgoje. Tekmovanja bodo pomenila nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti. 

Prireditve so namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti. 

f. PROGRAM »HURA ,PROSTI ČAS« 

Program predstavitve in promocije interesnih dejavnosti, ki naj poveča število aktivnih 

udeležencev v vseh programih športne vzgoje. 

 

Vrhunski šport – kategorizirani športniki 

V letu 2005 se bo trikrat dopolnjeval in spreminjal spisek kategoriziranih športnikov. V 

prvem polletju preteklega leta je  Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 

kategoriziral 245 športnikov, ki vadijo in tekmujejo v športnih društvih v mestni občini Kranj.  

 

Športni programi zavoda 

a. OTROŠKI ŠPORTNI PROGRAM GIBIGIB 

Zavod bo tudi v prihodnjih letih posebno pozornost in sredstva namenil športni vzgoji, igranju 

in preživljanju prostega časa za otroke in njihove starše ter za otroke iz vrtcev na otroškem 

športnem igrišču GibiGib v Športnem centru Kranj. Igrišče bomo opremili z novimi igrali ter 

skupaj z otroškimi vrtci in izvajalci športnih in kulturnih programov, pripravili otroški športni 

program GibiGib. Program bo vključeval športne aktivnosti na igralih, gledališke in lutkovne 

predstave, glasbene programe in raznovrstne delavnice za otroke. 

b. VESELE POČITNICE  

Zavod bo, skupaj z izvajalci športnih programov pripravil program »Vesele počitnice«, ki bo 

razdeljen na »Zimske počitnice« v času zimskih počitnic, »Pomladanske počitnice« v času 

prvomajskih praznikov, »Poletne počitnice« v času poletnih počitnic ter »Novoletne 

počitnice«, v času božičnih in novoletnih praznikov. Program bo 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 žogo v Športni dvorani Planina in na novozgrajenem nogometnem igrišču z 

umetno travo ter rolkanje v novozgrajenem rolkarskem centru v Športnem centru Kranj. 

 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Preko zavoda bomo sofinancirali programe izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov, 

predvsem trenerjev, ki izvajajo programe vadbe in tekmovanj v športnih društvih; 

izobraževalne programe in pridobivanje licenc za opravljanje trenerskega dela; študijske 

programe študentov iz mestne občine, ki študirajo na Fakultete za šport v Ljubljani. 

 

Najboljši športniki in športni delavci v MO Kranj  

Zavod bo pripravil in izvedel razpis za najboljše športnike in športne delavce v Mestni občini 

Kranj v letu 2004. Komisija za podeljevanje priznanj je športnikom in športnim delavcem 

dodelila športne nagrade, plakete in znake. Svečana podelitev priznanj bo v mesecu februarju 

2005. 
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PROGRAMI DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ     
 

Mestna občina Kranj je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni 

občini Kranj objavila javni razpis. 

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 

Otroci in mladina, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 

motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Cilj je vključitev čim večjega števila otrok 

v proces treninga, omogočiti optimalne priprave in nastope mladim in čim boljše uvrstitve na 

največjih tekmovanjih. 

 

Interesna športna dejavnost študentov 

Športna tekmovanja in prireditve fakultete in študentskih organizacij bodo pomemben 

sestavni del šolske športne vzgoje in življenja študentov. Športna vzgoja študentov bo 

predstavljala dopolnitev intelektualnemu delu, druženju mladih ter polnejši uresničitvi 

človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integritete osebnosti. 

 

Športno rekreativna dejavnost 

Hiter tempo življenja zahteva kvalitetno izrabo prostega časa. Programi rekreacije omogočajo 

sprostitev in popestritev življenja odrasle populacije. Cilj je izboljšati športno rekreativne 

programe za različne ciljne skupine, oblikovati sistem informiranja in promocije in spodbujati 

izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov. 

 

Kakovostni šport 

Nivo rekreacije nekaterih skupin občanov ne zadovoljuje in se s športom ukvarjajo 

intenzivneje in pogosteje. Raven kakovostnega športa je pomemben dejavnik razvoja športa in 

je vmesni člen do vrhunskega športa. 

 

Vrhunski šport 

Vrhunski športniki, so pokazatelj kvalitetnega strokovnega dela v društvih. So vrh športne 

piramide in vzor mladim športnikom na začetku procesa treninga. Športnikom in ekipam, ki 

imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih bo 

namenjena posebna pozornost. 

 

Šport invalidov 

Športnike invalide je potrebno vključiti v športne aktivnosti na vseh nivojih in  jih približati 

občanom Mestne občine Kranj. 

 

Športne prireditve 

Vsakoletne prireditve so pokazatelj uspešnosti kranjskega športa, zato prireditvam 

namenjamo veliko pozornosti. V letošnjem letu se bodo odvijale naslednje prireditve: 

• Mednarodni plavalni miting »Špelin memorial« 

• Mednarodni plavalni miting »Odprto prvenstvo mesta Kranja« 

• 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« 
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• 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 

• Alpski pokal v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji 

• Mednarodno boksarsko tekmovanje »Pokal Kranja« 

• Županov tek okoli Brda– Humanitarni tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja 

• Spust z gorskimi kolesi za naše malčke – »Downhill – Jošt 2005« 

• in druge. 

 

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 vzdrževanju športnih objektov, s čimer bodo dodatno 

prispevali k motivaciji in spodbujanju telesne aktivnosti prebivalcev. 

 

 

INVESTICIJE 
 

V sklopu investicij v Športnem centru Kranj bodo do začetka kopalne sezone zgrajene 

sanitarije in garderobe ob olimpijskem letnem bazenu, ki bodo zagotavljala predpisane pogoje 

rekreativnim obiskovalcem bazenov in športnikom, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. S tem se 

bo močno dvignil nivo storitev za vse obiskovalce. 

Na pomožnem nogometnem igrišču bo do začetka spomladanskega dela prvenstva položena 

umetna trava, ki bo za 100 % povečala izkoriščenost igrišča skozi celo leto.   

V skladu z načrtom razvojnih programov se bo nadaljevala obnova glavne tribune atletskega 

in nogometnega stadiona v Športnem centru Kranj. Obnova tribune vključuje izolacijo, 

rekonstrukcijo in obnovo komunalnih vodov, sanitarij, garderob, izgradnjo športne 

telovadnice in poslovnih prostorov. Izolacija tribune in poslovni prostori je že opravljena. Z 

investicijo se bodo zelo izboljšale razmere za izvedbo šolskih in športnih programov vadečih, 

saj je tribuna brez centralnega sistema ogrevanja, električni in komunalni vodi pa so dotrajani. 

Obnova bo potekala postopno, glede na razpoložljiva sredstva in nujnost posameznih faz 

obnove. 

Na vzhodnem delu Športnega centra Kranj bo dokončan rolkarski center, ki bo omogočal 

rekreacijo, vadbo in tekmovanja rolkarjev. Betonski skate elementi bodo tvorili ''rolkarsko 

ulico''. Gradnja bo končana do začetka pomladi. 

Večja pozornost bo namenjena objektom za množični šport. Igrišče za in-line hokej ali hokej 

na rolerjih je predvideno v Športnem parku Stražišče, na sedanjem asfaltiranem igrišču za 

rokomet. S prenovo bo igrišče postalo večnamensko. Pred začetkom  gradnje bo potrebno 

pridobiti še soglasje denacionalizacijskega upravičenca. 

Smučarski klub Triglav Kranj bo nadaljeval z izgradnjo Smučarske skakalnice K 100. 

Dokončan bo energetski objekt ter sistem za umetno zasneževanje. Nov bo sodniški stolp, do 

konca pa bodo urejene tudi brežine in ozelenjena okolica. Mestna občina bo za investicijo 

namenila 27.534 tisoč tolarjev. Ministrstvo za šolstvo in šport bo po sklepu sofinanciralo dela 

v višini 29.452 tisoč tolarjev in še dodatnih 15.070 tisoč za opremo. Objekt bo državni 

skakalni center in osrednji vadbeni objekt za vse državne selekcije in treninge klubskih 

skakalcev in tekmovalcev nordijske kombinacije, na njem se bodo lahko odvijala tekmovanja 

najvišjega nivoja. Uredili bomo lastninske odnos med sovlagatelji in določili upravljalca. 
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Z načrtovanjem novega trgovskega centra na savskem otoku je Kranj izgubil pokrito 

drsališče. Kranjski hokejisti kljub statusu brezdomcev dosegajo odlične rezultate v vseh 

kategorijah, vendar pa jim posebno oviro predstavljajo gostovanja in treningi po tujih 

dvoranah, od časovnih, finančnih do organizacijskih. Zato se že vrsto let prizadevajo, da bi 

prišlo v Kranju do odločitve za gradnjo novega pokritega drsališča. Prav tako pa obstaja 

velika potreba tudi po rekreacijskem drsanju, zato bo mestnemu svetu predloženo izhodišče za 

investicijo, na podlagi izhodišč narejena programska naloga in na podlagi sprejete programske 

naloge naročena izdelava projektne dokumentacije za pokrito drsališče, ki bo zadovoljilo 

potrebe športov na ledu, šolskih programov in rekreacijskega drsanja. Istočasno pa bo 

potrebno prilagoditi potrebe zmožnostim Mestne občine Kranj in pridobiti morebitne druge 

sovlagatelje. 

Za potrebe kegljanja v Mestni občini Kranj bomo odkupili prostore zgradbe na Savski cesti, 

kjer je že postavljeno 8-stezno kegljišče, za katerega je potrebno Tekstilindusu v stečaju 

plačevati visoko najemnino.  

Za potrebe ŠD Jakob Štucin iz Hrastja bomo dokupili zemljišče okoli športnega igrišča, ki ga 

društvo že dlje časa uporablja, vendar je v privatni lasti, zato je odkup nujno potreben. 

 

 

FINANČNI NAČRT 
 

Mestna občina Kranj bo za leto 2005 v proračunu za razvoj športa in rekreacije namenila 

781,315.000 SIT  sredstev.  

 

MATERIALNI STROŠKI        4.040.000 

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODLAGI 

JAVNEGA RAZPISA    127.024.000        

    Dotacije športnim klubom in društvom    120.000.000      

    Športne prireditve         7.024.000      

ZAVOD  ZA ŠPORT   496.669.000 

    Plače in drugi izdatki zaposlenih 117.264.000 

    Prispevki delodajalcev 15.439.000 

    Davek na izplačane plače 4.064.000 

    Investicije (garderobe in sanitarije, umetna trava, rolkarski center,in-line hokej    169.000.000      

    Redno investicijsko vzdrževanje     28.424.000      

    Izdatki za blago in storitve 143.864.000 

    Šport mladih         7.445.000      

    Vrhunski šport - štipendije         9.329.000      

    Strokovno izobraževanje        1.266.000      

    Nagrade in priznanja športnikov           574.000      

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERJI    153.582.000 

    Nakup zgradbe – kegljišče      37.000.000 

    Športni center Kranj (obnova tribune, bazen)      44.596.000 

    Nakup zemljišča – Hrastje        5.000.000 

    Projektna dokumentacija – drsališče      10.000.000 

    Skakalnica (27,5 MOK, 29,4 MŠŠ)      56.986.000 

SKUPAJ 781.351.000 
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Delež proračunskih sredstev za sofinanciranja posameznih športnih programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 
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Naziv programa odstotki znesek 

Interesna športna dejavnost predšolskih otrok 1 1.200.000 

Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok 7,5 9.000.000 

Šp.vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 20 24.000.000 

Športna  vzgoja otrok s posebnimi potrebami 0,5 600.000 

Interesna vzgoja mladine 4 4.800.000 

Šp.vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 44 52.800.000 

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 0,5 600.000 

Interesna športna dejavnost študentov 1 1.200.000 

Športna rekreacija 3 3.600.000 

Kakovostni šport 7 8.400.000 

Vrhunski šport 4 4.800.000 

Šport invalidov 0,5 600.000 

delovanje društev in zvez   7 8.400.000 

SKUPAJ 100 120.000.000 


