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Zadeva: Odgovor na 5vetnisko vpraSanje - Sportna zveza Kranj

Na 24. seji, dne 25.1.2017, Sveta Mestne obcine Kranj je svetnik, g. Mag. Zoran Stevanovic prosil,
da se opredeli 0 dejanski smiselnosti obstoja same Sportne zveze in kaj sploh pomeni sportnemu
klubu, ki je vclanjen v zvezo. Vprasal je, kdo so funkcionarji in koliko so placani za opravljanje
svoje funkcije? Zelel je pisni odgovor.
Odgovor:
Sportna zveza Kranj je bila ustanovljena na pobudo obcinske politike in sportno civilne sfere, 20.
maja 2013. Temeljni organi zveze so: zbor clanov, upravni odbor in nadzorni odbor. Predsednik
zveze g. Tadej Peranovic vodi ter zastopa sportno zvezo in upravni odbor. Sekretar zveze g.
Slavko Cvetanovic opravlja strokovno tehnicna in administrativna dela. Ciani organov zveze,
predsednik zveze, sekretar zveze, svoje tekoce delo opravljajo volontersko, pray tako ne
prejemajo nobenih financnih nadomestil za redne in izredne seje upravnega odbora in obcnih
zborov Sportne zveze Kranj.
Temeljna vloga in cilji Sportne zveze Kranj je sooblikovanje pravil delovanja sporta, razvijanje
programov sporta, pomoc pri zagotavljanje boljsih financno materialnih in prostorskih pogojev za
izvajanje sportnih programov drustev in klubov ter sooblikovanje pozitivne sportne politike v
Mestni obcini Kranj. Sportna zveza Kranj deluje v skladu s svojimi internimi akti, pravilniki,
dokumenti, ter veljavno zakonodajo na podrocju sporta.
Kratkorocni in dolgorocni cilji Sportne zveze Kranj pri zagotavljanju ugodnosti svojim clanom:
Zastopanje stalisc drustev in klubov napram MOK (sodelovanje pri pripravi meril in kriterijev
za sofinanciranje LPS ...
Brezplacni informacijski sistem (promocija aktivnosti in delovanja drustev preko spletne
aplikacije: vpis podatkov 0 prireditvah in vadbi ali drugih dogodkih ... )
Pomoc pri promociji dejavnosti sportnih drustev in klubov (Festival sporta, katalog sportne
ponudbe, brosura programa Festivala sporta ... )
Vkljucevanje sportnih drustev in klubov v prireditve, ki jih organizira Sportna zveza Kranj
(Festival sporta Kranj .... )
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Pomoc pri zagotavljanju ugodnejsih ponudb prevozov na tekmovalisca po Sioveniji (cenejse
ponudbe prevoznikov za clane sportne zveze)
Organizacija posvetov, izobrazevanj in seminarjev za potrebe sportnih drustev in klubov
Pomoc pri zagotavljanju ugodnejse tehnicne podpor~ sportnim klubom in drustvom
(ugodnejse informacijske storitve; postavitev spletnih strani, servis racunalniske in druge
tehnicne opreme ... )
Pomoc pri pridobivanju pravnih, financnih in racunovodskih mnenj
Aktivnosti na podrocju ustanovitve Sportne hise Kranj (predstavitev zgodovine sporta MOK,
muzej sporta, sportno informacijska tocka, ponudba st,Qritev in:opreme ....
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