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MNENJE ŠPORTNE ZVEZE KRANJ K LETNEMU PROGRAMU ŠPORTA ZA LETO 2022 

 
Na podlagi dopisne 32. seje upravnega odbora Športne zveze Kranj in na podlagi potrjenih 

sklepov z dne 16. 11. 2021 Športna zveza Kranj zavzema naslednja stališča: 

 

1. Športna zveza Kranj pozdravlja dejstvo, da je MOK v LPŠ za leto 2022 namenila več sredstev 

za šport nasploh, vendar pa vsako leto manj sredstev namenja in vlaga v športne programe, 

kar bi v prihodnosti ali dolgoročno lahko povzročilo velik manko za kranjski šport tako v smislu 

kakovosti izvedbe športnih programov kot tudi v številu (vrhunskih) športnikov in trenerjev. 

Pozitivno je, da imamo štipendije za kategorizirane (vrhunske) športnike, vendar je hkrati 

zaskrbljujoče, da jih dolgoročno ne bomo mogli več vzgajati in vzgojiti brez večje finančne 

podpore MOK klubom oziroma društvom. 

 

Kranj je mesto z dolgo športno tradicijo, vrhunskimi športniki, s katerimi se rad ponaša, in ki so 

naredili in delajo eno največjih promocij mestu in za mesto, zato bi bilo smiselno, da bi MOK 

na razvoj športa v Kranju gledala dolgoročno in ga tudi finančno bolj podprla, predvsem s 

povišanjem sredstev za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport ter za 

kakovostni in vrhunski šport, posledično pa tudi za strokovni kader. 

 

2. V kranjskih športnih klubih deluje veliko število visoko usposobljenih trenerjev oziroma 

strokovnega kadra. V zadnjih nekaj letih je bilo rečeno, da se bo še več strokovnega kadra 

sofinanciralo s strani MOK, kar pa v LPŠ za leto 2022 ni predvideno, ravno nasprotno, sredstev 

je predvidenih manj kot za leto 2021. Zato MOK predlagamo, da vsaj večjim klubom in tistim 

z najboljšimi rezultati in dolgoletno tradicijo, ki tudi za Kranj nekaj pomeni, sofinancira najmanj 

dva strokovna delavca. Ker če ne bomo vlagali v kader, ki s kranjskimi športniki dela in deluje, 

jih ustvarja, bomo sčasoma ostali tako brez vrhunskega kadra kot tudi brez vrhunskih 

športnikov in rezultatov. Eden od predlogov je tudi ta, da se finančna sredstva, namenjena 

za program »športni pedagog v prvi triadi OŠ«, nameni že sofinanciranim trenerjem s strani 

MOK in ta projekt prevzamejo oni, saj so strokovno izobraženi in/ali usposobljeni. Glede na 

to, da so ti trenerji tudi člani komisije za razvoj športa v Kranju, bi bilo smiselno, da so prav oni 

vključeni v ta projekt, saj bi s tem otrokom 1. triade OŠ in njihovim staršem omogočili boljšo 

predstavitev športnih panog in s tem tudi lažje usmerjanje v nadaljnje športno udejstvovanje. 

 

Zveza na splošno ugotavlja, da MOK za izvedbo programov športa in športnih prireditev 

nameni manj sredstev kot na primer njej primerljiva Mestna občina Koper, kjer po našem 

mnenju nimajo take športne zgodovine in toliko vrhunskih športnikov in kadra, kot ga ima 

Kranj.  

 



 

 

3. Športna zveza Kranj in RP Kranj ima v bodoče plan razširiti svoje delo in dejavnost v 

smislu strokovne podpore klubom in društvom na lokalni in regijski ravni, in sicer:  

1. vzpostaviti ali povečati obseg svetovalnih ur za zveze, društva, strokovne delavce, 

športnike v regiji; 

2. pomagati pri povečanju števila, raznovrstnost in dvig kakovosti športnih 

programov, prednostno programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 

športne rekreacije, športa starejših, obštudijske športne dejavnosti in športa 

invalidov; 

3. vzpostaviti ali povečati število medregijskih športnih programov; 

4. vzpostaviti ali povečati število skupnih projektov ali programov v sodelovanju z 

nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Paralimpijskim komitejem, občinskimi 

športnimi zvezami, OKS-ZŠZ, drugimi športnimi zvezami; 

5. vzpostaviti ali povečati število skupnih programov v sodelovanju z drugimi področji: 

šport-turizem, šport-zdravstvo, šport-gospodarstvo, šport-šolstvo; 

6. povečati število ali povečati kakovost športnih prireditev lokalno in v regiji; 

7. vzpostaviti ali povečati število tečajev ali seminarjev za izpopolnjevanje znanja 

delavcev v športnih društvih na področju managementa športnih organizacij; 

8. vzpostaviti ali izboljšati podporo prostovoljnemu delu v športu lokalno in v regiji. 

 

MOK predlagamo, da ovrednoti vlogo Športne zveze Kranj, ki je obenem tudi regijska 

pisarna OKS-ZŠZ, in ji dodeli status, kot ga ima v vseh ostalih občinah, kjer imajo za 

redno delo in delovanje športnih zvez zaposlen profesionalni kader. Ker se odpira 

možnost delnega sofinanciranja strokovnega kadra s strani OKS-ZŠZ, vendar le ob 

predpostavki, da določen del sofinanciranja kadra krije občina, MOK predlagamo, da 

del sredstev v LPŠ nameni tudi temu. S tem bodo pridobili vsi deležniki (ŠZ Kranj, RP OKS-

ZŠZ Kranj, MOK, klubi), saj bi ta strokovni sodelavec opravljal delo obeh organizacij, 

hkrati pa bi še bolj sodeloval z občino in bil proaktiven na vseh področjih, ki se 

nanašajo na šport, zveza pa bi s tem postala velik podporni »servis« klubom, ki so vanjo 

vključeni.  

 

4. V letu 2019 je bilo podpisano pismo o nameri za projekt Triglav Kranj, kjer je bil eden 

glavnih namenov vzpostavitev stične točke vseh sodelujočih klubov. Občina je sicer 

prostor za to zagotovila in opremila, vendar se trenutno tam izvaja trgovinska 

dejavnost NK Triglav, ostali klubi pa po našem vedenju v to niso vpleteni. Zato občino 

naprošamo, da se skladno s 7. točko pisma o nameri zadeva v letu 2022 realizira in se 

začne delati v smeri, da bo ta prostor, ki naj bi se imenoval Hiša športa, namenjen 

vsem podpisanim deležnikom, hkrati pa tudi Športni zvezi Kranj, ki je pri tem pripravljena 

tudi aktivno sodelovati.    

 

5. Po zaključku projekta video produkcije »Kranj je mesto športa«, kjer smo posamezne 

video klipe posameznih športnih panog že predali klubom, županu Matjažu Rakovcu 

pa predali dva izvoda krovnega videa »Kranj je mesto športa«, si želimo, da bi MOK 

prepoznala dodano vrednost zbranega materiala, s katerim bi lahko nadgradili 

vsebine kranjskega športa z interaktivnim prikazom v različnih subjektih in prostorih v 

lasti in upravljanju MOK. S tem bi vsebine kranjskega športa približali naključnim 

obiskovalcem mesta Kranj, poenostavili iskanje v spletnih medijih in poenotili podobo 

kranjskega športa z enako vsebino pri vseh vpletenih. Na tem mestu pozivamo Mestno 

občino Kranj, da za promocijo kranjskega športa dotični video uporabi tudi širše, saj je 

njegov namen sporočilo »Kranj je mesto športa«. 

 
        Tadej Peranovič l. r. 

              predsednik 


