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ZADEVA: Letni program sporta v Mestni obcini Kranj za leta 2020 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravno temelj za sprejem Letnega programa sporta predstavljajo: 

Mestna uprava 
Zupan 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 167 
E: mak@kranl,sl 5: www.kranl. ~1 

Zakon 0 sportu (Uradni list RS, stevilka 29/2017 in 21/18 - ZNOrg.) 
Nacionalni program sporta v RS (Ur. list RS, 26/14) 
Statut Mestne obcine Kranj - uradno precisceno besedilo 2 (Uradni list RS, st. 37/19-UPB2) 
Poslovnik Sveta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 28/17, 23/17) 
Bela knjiga 0 sportu v EU 
Akcijski nacrt "Pi ere de Coubertin" 
Strategija trajnostnega razvoja Mestne obcine Kranj 2009-2023 
Trajnostna urbana strategija MOK 2030 - »izvedbeni nacrt« 

2. OCENA STANJA 

11. 

Mestna obcina Kranj spada med obcine, ki namenjajo najvecji delez sredstev za sport, s cimer si je 
pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa sporta se 
bode izvajali preko drustev in zagotavljali javni interes na podrocju sporta. 
Sofinancirali bomo programe drustev in zvez, strokovno trenersko delo, mnozicne mednarodne prireditve 
in izobrazevanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa. 
Siroka paleta sportnih panog pomeni veliko razprsenost sredstev, pa tudi moznost vkljucevanja vecjega 
stevila obcank in obcanov, saj Mestna obcina Kranj skupaj z Zavodom za sport Kranj ter Sportno zvezo 
Kranj s svojo razvejano sportno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj 
sportnih dejavnosti. Sprejet letni program sporta predstavlja osnovo za Javni razpis za sofinanciranje 
programov sportnih drustev v Mestni obcini Kranj. 

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM LETNEGA PROGRAMA SPORTA 

Letni program doloca cilje in naloge na podrocju sporta v MOK, izvajanje nacionalnega in obcinskega 
programa na ravni obcine, nacin zagotavljana in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov drustev, 
viSino financnih sredstev namenjenih sportu in delez proracunskih sredstev za sofinanciranje posameznih 
sportnih programov. Podlaga za predlagane razdelitve sredstev Javnega razpisa so podatki iz prijav na 
razpis za sofinanciranje programov sporta v preteklih letih. 
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4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za Letni program sporta so vsako leta zagotovljena v proracunu Mestne obcine Kranj. V primeru, 
da se bo v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 spremenila katera od postavk, se skladno stem 
avtomatsko uskladi Letni program sporta Mestne obcine Kranj za leta 2020. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagam, v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Letni program sporta v Mestni obcini Kranj za leta 2020. 

Pripravil : 

~C~i svetovalec 

(~C--

Nada Bogataj Krzan 

vod], ur; ':' ;~;b~~ju:A 

Priloga: 
Letni program sporta v Mestni obcini Kranj za leta 2020 - predlog 
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