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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 13. seji dne 6.2.2008 sprejel 

 

 

PROGRAM ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2008 
 

 
Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenja velik delež sredstev za šport, s čimer si je 

pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa 

se bodo izvajali preko društev in zvez društev in zagotavljali javni interes na področju športa.  

Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost 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 2008 

 
1. 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 

razpoložljivih proračunskih sredstev bomo sofinancirali programe športnih društev (strokovno 

delo, izobraževanje, prireditve in programe za svoje člane). 

2. Na osnovi sprejetega proračuna bomo zavodu 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, 

skrbel za strokovno izobraževanje zaposlenih, poskrbel za postopek podelitve nagrad in priznanj 

športnikom in športnim delavcev ter za štipendije kategoriziranim športnikom. 

3. V Športnem centru Kranj bomo med med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem zgradili 

tribuno, ki bo vsebovala garderobne prostore za  šolske dopoldanske aktivnosti, rekreacijske, 

nogometne in atletske pa v popoldanskem času. V tribuni bo 8 garderob, soba za prvo pomoč, 

pisarna ter javne sanitarije. »Streha« bo namenjena 708 gledalcem – 492 sedežev bo na glavno 

igrišče in 216 sedežev pa na pomožno nogometno igrišče.  

4. Na vzhodnem delu Špornega centra Kranj bomo z umetno maso preplastili asfaltno košarkaško 

igrišče, uredili zapisničarsko mizo in klopi za igralce. Tako bodo zagotovljeni boljši pogoji 

uporabe in manj poškodb med rekreativnimi športniki. 

5. Na otroškem igrišču Gibi Gib bomo uredili prireditveni paviljon za otroške lutkovne predstave. 

6. V Pokritem olimpijskem bazenu bomo dogradili dva filtra za čiščenje bazenske vode, naredili 

vrtino in montirali toplotno črpalko.  Dokupili bomo tudi 84 omaric z elektro sistemom. 

7. Nadaljevali oz. zaključili bomo z gradnjo objektov v Športnem parku Stražišče – ob 

večnamenskem igrišču za košarko, rokomet in in-line hokej bomo postavili garderobne in 

sanitarne kontejnerje ter uredili okolico. Preplastili bomo asfaltno kolesarsko stezo in s tem 

omogočili kvalitetnejšo vadbo kolesarjem. 

8. Naročili bomo dokumentacijo za legalizacijo objektov balinišč (Planina, Čirče, Primskovo), 

Pokritega olimpijskega bazena ter 8 steznega kegljišča na Savski cesti 34. 

9. Z obratovanjem montažne večnamenske dvorane s pokritim drsališčem bo Mestna občina Kranj 

pridobila nov kvaliteten objekt. Namenjen bo rekreativnem drsanju, programom vrtcev, šol in 

fakultete, ter nenazadnje kvalitetnemu in vrhunskemu hokeju, umetnostnem drsanju in ostalim 

športnim panogam na ledeni ploskvi. Dvorano bo možno uporabljati tudi za družabne prireditve, 

plese, koncerte, sejme ipd. Z načrtovanimi sredstvi bomo zakupili ure za potrebe javnega interesa. 
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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.  

 

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. 

b. CICIBANIJADA 

V mesecu otroka (oktober) bomo v sodelovanju z otroškimi vrtci in drugimi izvajalci organizirali 

Cicibaniado, ki bo otrokom predstavljena kot »otroška olimpijada«. Poleg tega bomo preko zavoda 

pomagali izpeljati zaključni skupni pohod vrtcev v programu CICIBAN PLANINEC. 

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

Programa sta mišljena kot protiutež pogosto pretirani skrbi družbe 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 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. Osnovnim šolam bomo v sodelovanju z društvi in zavodom ponudili program POPLAVAS, ki 

bo popestril preverjanje znanja plavanja in tako spodbudil šole k izvedbi.  

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 bo povečal število aktivnih udeležencev v 

vseh programih športne vzgoje. 

 

Vrhunski šport – kategorizirani športniki 

Kranjski športniki dosegajo odlične rezultate doma in v tujini. Po pridobljenem statusu kategoriziranih 

športnikov je Kranj na tretjem mestu za Ljubljano in Mariborom. Olimpijski komite Slovenije – 

Združenje športnih zvez je v letu 2005 kategoriziral 215, v letu 2006  234, v letu 2007 pa 216 

kranjskih športnikov. 

 

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-izobraževalne delavnice za 

otroke. 

b. VESELE POČITNICE  

Zavod za šport 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 žogo v Športni dvorani Planina in na nogometnem igrišču z umetno 

travo ter rolkanje v rolkarskem centru v Športnem centru Kranj. 

c. VESELI DAN 
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Ta program je ugodna športna ponudba za občane, podjetja, javne zavode in sindikate v Pokritem 

olimpijskem bazenu in na letnem kopališču, kjer bo možno tudi ''nočno kopanje''. 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v zavodu 

Delavci zavoda se bodo izobraževali in pridobivali licence za posamezne delovne naloge (reševanje iz 

vode, varnost pri delu, požarna varnost, ravnanje z nevarnimi snovmi, priprava bazenske vode, 

poznavanje informacijske tehnologije, računovodski standardi, upravljanje z nepremičninami in 

drugo). 

Poleg tega bomo preko Zavoda za šport sofinancirali študijski program izven sedeža fakultete 

študentom Fakultete za šport, ki imajo stalno bivališče v MO Kranj in so aktivni v športnih klubih in 

društvih v Mestni občini Kranj. Poiskali bomo tudi možnosti strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljic 

za izvajanje športnih aktivnosti. Vzgojiteljice bi tako lahko same vodile rolanje, drsanje in druge 

aktivnosti, brez zunanjih strokovnih sodelavcev. 

 

Najboljši športniki in športni delavci v Mestni občini Kranj  

Zavod za šport bo 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.  

 

 

PROGRAMI DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ     
 
Mestna občina Kranj je 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 2008. 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. Glavni cilji tega programa je vključitev čim večjega števila otrok v proces redne vadbe in 

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 življenja študentov. Športna vzgoja študentov predstavlja dopolnitev 

intelektualnemu delu, druženju 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 

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. 

 

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, toda ta skupina je pomemben dejavnik razvoja športa v občini, 

zato je nujno potrebna. 
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Vrhunski šport 

Status mednarodnega in svetovnega razreda dosežejo le redki športniki. V Mestni občini Kranj je ta 

status v letu 2007 doseglo 58 športnikov, kar nas v državnem merilu uvršča na drugo mesto za 

Ljubljano. 11 športnikov je pridobilo status perspektivnega razreda, 83 športnik status državnega 

razreda in 64 športnikov status mladinskega razreda. Ti športniki so vzor in vzpodbujevalec večine 

mladih za začetek oz. nadaljevanje ukvarjanja s športom, zato jim bo namenjena posebna pozornost. 

 

Šport invalidov 

Športniki invalidi so enakovreden člen v verigi športnih aktivnosti, zato jim je potrebno nuditi pogoje 

za športno življenje znotraj splošne športne aktivnosti. 

 

Športne prireditve 

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

letu 2008 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 08« 

• Mednarodni plavalni miting »Start 08« 

• 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« 

• Pokal Alpe-Jadran 2008 v hitrostnem rolanju 

• Atletski mednarodni miting mladih »memorial Vučko« 

• Tradicionalni mednarodni karate turnir 

• Županov tek– humanitarni tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja 

• Tekmovanja za Pokal Kranja v golfu, kegljanju, squashu, baseballu 

• in druge. 

 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

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

programe vadbe in tekmovanj v športnih društvih; izobraževalne programe in pridobivanje licenc 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 vzdrževanju športnih objektov, s čimer bodo dodatno prispevala k motivaciji in spodbujanju 

telesne aktivnosti prebivalcev. 

 

 

FINANČNI NAČRT 
 

Mestna občina Kranj bo za leto 2008 v proračunu za razvoj športa in rekreacije namenila 

3.154.975 €  sredstev.  
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MATERIALNI STROŠKI  UPRAVE 18.800 € 

SKAKALNICA K100 16.000 €  

MONTAŽNA DVORANA 134.400 € 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODLAGI 

JAVNEGA RAZPISA 700.000 € 
    Dotacije športnim klubom in društvom 517.000 

    Strokovno delo v športnih društvih 142.000 

    Športne prireditve  37.000 

    Strokovno izobraževanje 4.000 

ZAVOD  ZA ŠPORT 1,305.218 € 
    Plače in drugi izdatki zaposlenih 456.000 

    Prispevki delodajalcev 69.000 

    Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 12.000 

    Redno investicijsko vzdrževanje (ŠC Kranj, ŠD Planina) 87.518 

    Izdatki za blago in storitve 606.900 

    Šport mladih  33.000 

    Vrhunski šport - štipendije  40.800 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERJI 980.557 € 
   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 689.000 

   Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000 

  Nakup zemljišč in naravnih bogastev 30.000 

  Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inv.inž 161.557 

SKUPAJ 3.154.975 € 
 

Delež proračunskih sredstev za sofinanciranja posameznih športnih programov 

    

Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 

           Ž U P A N  

Naziv programa odstotki Znesek 

Interesna športna dejavnost predšolskih otrok 1,0 5.170 

Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok 6,1 31.537 

Šp.vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 23,4 120.978 

Športna  vzgoja otrok s posebnimi potrebami 0,2 1.034 

Interesna vzgoja mladine 2,0 10.340 

Šp.vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 37,3 192.841 

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 0,1 517 

Interesna športna dejavnost študentov 0,1 517 

Športna rekreacija 4,1 21.197 

Kakovostni šport 15,0 77.550 

Vrhunski šport 7,5 38.775 

Šport invalidov 0,5 2.585 

delovanje društev in zvez   2,7 13.959 

SKUPAJ    100       517.000 €  


