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ZADEVA: Pojasnilo k mnenju Športne zveze Kranj za Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 
2022 
 
Mestna uprava podaja naslednja pojasnila k mnenju Športne zveze Kranj (v nadaljevanju: zveza): 
1. Z Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ)  v letu 2022, MO Kranj za področje športa namenja 

653.940 eur več kot v letu 2021. Za vsebinske programe je znesek ostal enak kot v letu 2021. MO 
Kranj skrbi za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa za vse starostne kategorije tudi z 
zagotavljanjem kakovostne športne infrastrukture, kateri v letu 2022 namenja dodatna sredstva, tako 
za vzdrževanje kot obnovo ter tudi projektiranje nove. Navedbe zveze tako v tem delu ne držijo. 

2. MO Kranj že več let sofinancira 14 trenerjev v večjih kranjskih klubih. Ti trenerji pokrivajo več kot 85% 
vseh aktivnih športnikov, ki jih klubi prijavljajo za sofinanciranje na javnem razpisu za izvajalce LPŠ. 
Sofinanciranje trenerjev je določeno s štiriletno pogodbo (2021-2024). Predviden znesek v letu 2021 
je bil 240.500 eur, po prijavi na javni razpis in odločitev v skladu z Odlokom o sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev LPŠ v MO Kranj, je za 14 trenerjev potreben letni znesek 237.700 eur. Posledično v LPŠ 
predlagamo zvišanje sredstev za športne prireditve. Program »dodatni športni pedagog v prvi triadi« 
izvaja Zavod za šport Kranj v sodelovanju z učitelji osnovnih šol. K izvedbi pozovejo taiste trenerje, ki 
imajo to tudi navedeno v pogodbi o sofinanciranju.   
Napačna je navedba, da MO Koper namenja več sredstev za športne programe kot MO Kranj. Ob 
primerjavi programov otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter programe 
kakovostnega in vrhunskega športa lahko ugotovimo, da MO Kranj nameni slabih 30.000 eur več 
sredstev. Obe občini zagotavljata tudi objekte za izvedbo teh programov, MO Kranj pa sofinancira še 
14 omenjenih trenerjev. Tega podatka v LPŠ MO Koper ne zasledimo. Sofinanciranje športnih 
prireditev MO Koper podpira izdatneje preko LPŠ, zneski v MO Kranj pa se planirajo tudi v Zavodu za 
turizem in kulturo Kranj ter Zavodu za šport Kranj preko uporabe objektov. 

3. Močno podpiramo vse predvidene dejavnosti zveze v prihodnje. Vlogo zveze predvideva tudi predlog 
LPŠ 2022 v MO Kranj. Vsebinski programi zahtevajo aktivnosti zveze, največ pa organizacija Festivala 
športa. 

4. Strinjamo se z mnenjem, da je potrebno urediti status Hiše športa in to bo prioriteta v začetku leta 
2022. Podpisano pismo o nameri je nakazalo namen in k temu bomo stremeli. Zvezo podpiramo, da 
pri tem aktivno sodeluje. 

5. Zahvaljujemo se zvezi za izdelavo krovnega videa »Kranj je mesto športa« in videe posameznih 
športnih panog oziroma klubov. Vsekakor bomo videe uporabili pri vseh promocijah športa v mestu 
in zvezo povabili k sodelovanju. 

 
 
 
Tanja Hrovat      Matjaž Rakovec 
vodja Urada za družbene dejavnosti                       župan  
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