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1. PRAVNI TEM EU
Pravni temelji predlagane Strategije razvoja športa v Mestni občini Kranj od 2022 do 2030 (v nadaljevanju: 
strategija) so:
• Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 -  ZNOrg in 82/20)
• Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list 

RS, številka 26/14)
• Izvedbeni načrt Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 

(Sklep vlade RS, številka 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014
• Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19-UPB2)
• Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj 

(Uradni list RS, številka 68/2019)
• Bela knjiga o športu v EU
• Akcijski načrt "Piere de Coubertin"
• Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023
• Trajnostna urbana strategija MOK 2030 -  »izvedbeni načrt«
• Regionalni razvojni program Gorenjske 2021 - 2027

2. OCENA STANJA
Zakon o športu nam vsako leto nalaga sprejem letnega programa športa, ki je tudi vsebinska in finančna 
podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev športnih programov. Strategija razvoja 
športa pa je dolgoročen dokument, ki ga zakon sicer ne predpisuje, je pa dokument, ki nakazuje smer 
željenega razvoja. V MO Kranj v preteklosti strategije na področju športa v obliki pisnega dokumenta 
nismo imeli.

3. RAZLOGI, CIUI IN POGLAVITNE REŠITVE
S strategijo želimo uresničiti cilje in zagotoviti pogoje s/z:
• ustrezno infrastrukturo (nove dvorane za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, rokomet, tenis,

borilne športe, smučanje, pokrito letno kopališče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki, nogometna 
igrišča z umetno travo, teniška igrišča, dodaten bazen, koloparke, obnovljene skakalnice, pohodno -  
tekaške, turno kolesarske poti, hotel in apartmajsko naselje)

• povečanjem proračunskih sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa,
• sofinanciranjem vsaj 35 trenerjev,
• povečanjem vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube,
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• povezovanjem in sodelovanjem klubov Iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MOK
s sosednjimi občinami (skupni urad za šport, skupna infrastruktura), klubi s klubi iz sosednjih občin,

• izvedbo in nadgradnjo programov: »Do 12 leta vsak otrok spozna 25 športnih panog, športne klubske
akademije, nacionalni/regijski športni centri (klubi), počitniški programi v športnih parkih po krajevnih 
skupnostih in osnovnošolskih igriščih ter telovadnicah, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev 
zdravega življenjskega sloga občanov, promocija zdravja delovno aktivne populacije, zdrav 
telesni/gibalni razvoj otrok in mladine, zdravo in aktivno staranje,

• organizacijo velikih mednarodnih prireditev, tradicionalnih, povezanih s turizmom/gospodarstvom,
• predstavitvijo zgodovine kranjskega športa v muzeju športa.

Pomembni ukrepi so:
• postavitev organizacijske in kadrovske strukture za izvajanje nalog in doseganje ciljev,
• zagotavljanje sredstev iz javnih in drugih virov,
• zavzemanje za skladen razvoj športa in športnih panog,
• vodenje civilnega dialoga med športnimi klubi,
• razvoj informacijskega sistema,
• povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev,
• razvoj in nadgradnja sodobnih komunikacijskih poti z namenom uspešnega trženja.

Pri snovanju strategije so sodelovali: Komisija za napredek športa, Zavod za šport Kranj, Športna zveza 
Kranj, ter nevladne organizacije (izvajalci programov s področja športa preko posredovanih strategij panog 
oz. klubov). Sodelovali so tudi zaposleni v upravi MOK, ki pokrivajo področja, ki se prepletajo s športom: 
otroško varstvo, izobraževanje, kultura, mladina, sociala, zdravstvo, turizem, razvoj in pametna skupnost, 
komuniciranje in protokol, projekti.

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejetje Strategije razvoja športa v Mestni občini Kranj od 2022 do 2030 neposredno ne povzroči 
finančnih posledic v proračunu Mestne občine Kranj. Sredstva za izvedbo programov v letu 2022 in 2023 
so v proračunu že zagotovljena. V prihodnjih letih pa bomo za realizacijo ciljev proračunska sredstva 
prilagodili načrtovanim ciljem in zmožnostim proračuna MO Kranj.

Upoštevajoč zgoraj navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva 
sprejme naslednji

S K L E P :

Sprejme se Strategija razvoja športa v Mestni občini Kranj od 2022 do 2030.

Pripravil:
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1. UVOD 

Kranj je in bo slovenska prestolnica športa. To dejstvo že danes potrjujejo klubi s tradicijo, 

množičnostjo, uspešnostjo, klubi z imenom Triglav predstavljajo prestižno blagovno znamko. Naš moto 

»Živi in delaj v Kranju« bo na področju športa v »Živi in se ukvarjaj s športom v Kranju«. Bogastvo športa 

imamo zlasti v športnikih, trenerjih, organizatorji prireditev. Dvigniti želimo sinergijo med športom, 

lokalnim gospodarstvom, mestom in institucijami (izobraževanje, kultura). Tako podpiramo in bomo 

nadgradili športnikom prilagojeno izobraževanje v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami. Končni 

cilj je ponuditi evropski šolski športni program. Športnik ob zaključku šolanja potrebuje prvo zaposlitev 

v Kranju, zato povezujemo šole in klube s podjetji ter načrtujemo kadrovske štipendije za športnike.  

Klubski programi (športne akademije) bodo magnet za vse športnike Gorenjske, vse Slovenije ter tujine. 

Glede na lego Kranja in Gorenjske taki športni programi zagotovijo naziv srednjeevropski center 

odličnosti. Mestna občina Kranj bo dala pobudo za regijske piramide športnih panog. Prva liga v 

nogometu, košarki, odbojki, vaterpolu, hokeju bo doma v Kranju. Za kakovostni in vrhunski šport v 

atletiki, plavanju, tenisu, športnem plezanju, kolesarstvu, smučanju, smučarskih skokih, smučarskih 

tekih je zaradi klubskih programov prav tako regionalni nosilec v Kranju. 

Šport za vse bo ponudil programe v vseh letnih časih – v mestnem in vaškem (KS) jedru, programe za 

medgeneracijski šport (3 generacije – programi, prireditve – sožitje generacij), rekreativno dejavnost 

odraslih, programe športnikov z ovirami (vsi slepi, vsi gluhi, vsi smo ovirani). 

Športniku bomo nudili razne ugodnosti preko mestne kartice (KRsKOLESOM, mestni avtobusni prevoz, 

vstopnine na prireditve, športne objekte, Mestno knjižnico Kranj). Največji izziv strategije bo povezati 

vse subjekte/deležnike in potem so smeli načrti uresničljivi ! 

Strategija razvoja športa je in bo podlaga za vsakoletno pripravo in sprejem Letnega programa športa 

v Mestni občini Kranj. 

 

2. PRAVNE PODLAGE in VIRI 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, 

številka 26/14)  

Izvedbeni načrt Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 

(Sklep vlade RS, številka 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014 

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19-UPB2) 

Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj 

(Uradni list RS, številka 68/2019)    

Bela knjiga o športu v EU  

Akcijski načrt »Piere de Coubertin« 

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009–2023 

Trajnostna urbana strategija MOK 2030 – »izvedbeni načrt« 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027 

 

3. KONČNI CILJI IN UKREPI 

Za uresničitev ciljev je prvi korak oziroma cilj ustrezna infrastruktura. Zato načrtujemo nove dvorane 

za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, rokomet, tenis, borilne športe, smučanje. Za celoletno 
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vadbo potrebujemo pokrito letno kopališče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki. Načrtujemo nova 

nogometna igrišča z umetno travo, teniška igrišča, dodaten bazen, koloparke, obnovljene skakalnice, 

pohodno-tekaške, turno-kolesarske poti, hotel in apartmajsko naselje. 

Drugi cilj je povečati proračunska sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega 

programa športa z namenom, da bo vadba v klubih za športnike čim cenejša in prilagojena socialnim 

razmeram družin ter bo spodbujala športnike, predvsem v kolektivnih športnih panogah, da ostajajo v 

domačih klubih, ti pa morajo imeti vizijo tekmovanj v najvišjih domačih in čim višjih mednarodnih ligah. 

Skratka, omogočiti želimo športno kariero ne glede na socialni status športnika in preprečiti odhod 

dobrih športnikov s trebuhom za kruhom drugam. 

Tretji cilj je, da programe izvaja strokovni trenerski kader. V letu 2022 je 14 trenerjev sofinanciranih iz 

proračuna MOK, cilj leta 2030 pa je sofinancirati vsaj 35 trenerjev. 

Četrti cilj je povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube. Cilj je povečanje vpisa za 10 

do 15 % ter zmanjšanje osipa za 5 % na leto. Ob večji množičnosti upravičeno lahko pričakujemo in 

načrtujemo dvig števila kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije ter medalj z največjih tekmovanj 

in večje število reprezentantov iz kranjskih klubov. 

Peti cilj je povezovanje in sodelovanje klubov iste panoge med seboj, klubov različnih panog med seboj, 

MOK s sosednjimi občinami (skupni urad za šport, skupna infrastruktura), klubov s klubi iz sosednjih 

občin. Skleniti moramo povezovalne zanke: MOK – šole (osnovne, srednje, fakulteta, Ljudska univerza 

Kranj) – klubi, MOK – ministrstvo, pristojno za šport – Olimpijski komite Slovenije – panožne zveze, 

klubi s Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. 

Šesti cilj je izvedba in nadgradnja programov: Do 12. leta vsak otrok spozna 25 športnih panog, športno 

klubsko akademijo, nacionalne/regijske športne centre (klubi), počitniški programi v športnih parkih 

po krajevnih skupnostih in osnovnošolskih igriščih ter telovadnicah, priprave domačih in tujih 

reprezentanc, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev zdravega življenjskega sloga občanov, promocijo 

zdravja delovno aktivne populacije, zdrav telesni/gibalni razvoj otrok in mladine, zdravo in aktivno 

staranje. 

Sedmi cilj je organizacija prireditev: množičnih, lokalnega/regijskega/nacionalnega pomena, državnih 

prvenstev. Želja in potreba je organizacija velikih mednarodnih prireditev, tradicionalnih, povezanih s 

turizmom/gospodarstvom (kolesarstvo, plezanje, plavanje, tenis ipd.). 

Osmi cilj je vključiti vsaj 10.000 ljudi, ki bodo z odstopom dela dohodnine kranjskim športnim društvom 

zagotovili 300.000 evrov prihodkov na leto. 

Deveti cilj je ustanovitev/oživitev/nadgradnja športnih društev po vseh krajevnih skupnostih, ki bodo 

šport v vseh pojavnih oblikah podpirali in soustvarjali v bližini svojega doma, v »svojih« športnih parkih. 

Deseti cilj je vso zgodovino kranjskega športa predstaviti v muzeju športa, s to strategijo pa spisati 

bodočo zgodovino še bolj uspešno in množično. Kranj in šport si to zaslužita! 

Pomembni ukrepi so: 

- postavitev organizacijske in kadrovske strukture za izvajanje nalog,  

- zagotavljanje sredstev iz javnih in drugih virov,  

- razvoj strokovnega znanja na področju športa,  

- zavzemanje za skladen razvoj športa in športnih panog,  

- vodenje civilnega dialoga med športnimi klubi, 

- razvoj kadrov za potrebe tekmovalnega športa,  
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- spodbujanje integracije športa invalidov v programe ter množične športne dogodke in 
prireditve 

- nadzor izvajanja programov, 

- vzpostavitev infrastrukturnih pogojev,  

- razvoj informacijskega sistema,  

- povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev,  

- razvoj programov za različne ciljne skupine,  

- izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij,  

- ozaveščanje ljudi o pomenu prostovoljnega dela v športu,  

- krepitev mednarodnega ugleda športa MOK,  

- razvoj novih programov in storitev , 

- vzpostavitev učinkovitega sistema kandidiranja in pridobivanja sredstev EU,  

- razvoj in nadgradnja sodobnih komunikacijskih poti z namenom uspešnega trženja.  

 
4. PRIORITETE 

- Formiranje projektne skupine za realizacijo infrastrukturnih projektov 
- Formiranje strokovne skupine za enoten model organizacije klubov in vadbe – Športna akademija 

Kranj 
- Formiranje organizacijske skupine za športne prireditve 
- Izvajanje projekta – »Vsak otrok do 12. leta spozna 25 športnih panog« 
- Vpeljava kartice Športnik Kranja  
- Formiranje Zavoda za razvoj športa Triglav Kranj  
- Vzpostavitev mentorske službe za mlade trenerje 
- Začeti s kandidaturo za naziv: evropsko mesto športa za leto 2026. 
 

S strategijo športa do 2030 je opredeljeno poslanstvo Mestne občine Kranj, ki skupaj z izvajalci 

letnega programa športa (Zavod za šport Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Športna zveza 

Kranj, druge športne zveze, športna društva, osnovne in srednje šole, fakulteta in drugi izvajalci) 

uresničuje javni interes na področju športa. 

Dokument Strategija razvoja športa je nastajal v sodelovanju s sprejetimi strategijami na področju 

kulture, turizma, mladih ter socialnega varstva. 

 

STANJE DANES 2022 – SWOT ANALIZA 

Izvajalci športa v MOK v okviru vsakoletnega programa športa izvajajo 154 programov prostočasne 

športne vzgoje otrok in mladine s 3701 udeležencem; v občinskih športnih šolah je vključenih 1720 

mladih, ki se usmerjajo v kakovostni in vrhunski šport. Sofinanciramo 14 vrhunskih trenerjev, 37 

izvajalcev pa ponuja programe kakovostnega športa, kjer je vključenih 565 športnikov. Na rekreativnem 

področju je 30 ponudnikov s 56 programi in 1065 rekreativcev. 10 izvajalcev izvaja tudi program 

vrhunskega športa s športniki mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda.  

V Kranju imajo športniki in športnice status mladinskega razreda (219), državnega razreda (118), 

perspektivnega razreda (27), mednarodnega razreda (15), svetovnega razreda (3), dve športnici pa 

status olimpijskega razreda.  

V programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, deluje 140 usposobljenih in 

izobraženih trenerjev. 
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MOK vsako leto sofinancira med 14 in 20 večjih športnih prireditev, tudi s kvalitetno mednarodno 

udeležbo. 

Za upravljanje športnih objektov je zadolžen Zavod za šport Kranj, ki s svojim delovanjem pomembno 

prispeva k uresničevanju letnega programa športa. Zavod za šport upravlja s športnimi objekti v 

Športnem centru Kranj, Športnem parku v Stražišču, na Zarici, Struževem, Golniku, Hrastjah, Kokrškem 

logu, Bitnjah ter Britofu, Športno dvorano na Planini, skakalnicami v Skakalnem centru Gorenja Sava, 

nogometnimi igrišči v Tenetišah, Hrastju, koloparki v Britofu, Planini 1 in 3, strelskim domom Huje ter 

jeklenim poligonom ob vznožju Šmarjetne gore. 

Zavod za šport izvaja programe skupaj s kranjskimi osnovnimi šolami, kot so športni pedagog v prvi 

triadi, Mali in Zlati sonček, Mladi planinec, Krpan, Naučimo se plavati, izvaja šolska športna tekmovanja. 

Za mlajše pa še zabavne programe na otroškem igrišču Gibi gib, mini olimpijado ipd. 

V zimskem času zavod zagotovi še izdelavo tekaških smučarskih prog ter postavi montažno drsališče 

na Slovenskem trgu v Kranju. Smučarski tek in drsanje sta za uporabnike brezplačna. V obeh bazenih 

pa zavod skrbi za vodeno rekreacijo in animacije. 

V društvih, ki se prijavljajo na javni razpis (letno med 52 in 58 društev) za sofinanciranje športnih 

programov, je 8252 aktivnih udeležencev. 

MOK v okviru izvajanja letnega programa športa nameni približno 6 % občinskega proračuna za 

delovanje in razvoj športa oziroma 4.521.420 evrov v letu 2022. 

43 športnih društev ima status društva v javnem interesu na področju športa in preko dohodnine 

pridobijo za dobrih 87.000 evrov prihodkov. Za podporo kranjskim športnim kolektivom se je v letu 

2020 odločilo 3065 ljudi. 

Kranj v stiku z naravo omogoča izrabo pohodniških in tematskih/učnih poti v dolžini dobrih 89 km. 

Za uresničitev ciljev zelenega sistema, kot so ti določeni v Trajnostni urbani strategiji 2030, Planinsko 

društvo Kranj vzdržuje vse poti, tudi sprehajalno učno pot pod Trstenikom Pot pod Storžičem, Pot 

Jeprškega učitelja, učno pot v Besnici Rovnik-slap Šum, Zoisovo pot Predoslje. 

V zadnjih osmih letih smo zgradili, posodobili naslednjo športno infrastrukturo: atletsko tartansko 

stezo, reflektorje na glavnem nogometnem igrišču in atletskem stadionu, koloparke v ŠP Britof, na 

Planini 1 in Planini 3, Jekleni poligon ob vznožju Šmarjetne gore, obnovili ŠP Golnik (asfaltiranje igrišč 

za rokomet, košarko, odbojko), presostatično membransko dvorano za atletiko in futsal v ŠC Kranj, 

obnovili dve teniški igrišči v ŠP Stražišče (zamenjava umetne trave), zamenjali umetno travo na 

velikem nogometnem igrišču v ŠC Kranj, obnovili osemstezno kegljišče, uredili prostore za vadbo juda 

in boksa v Pokritem olimpijskem bazenu, obnovili garderobne in toaletne prostore v Ledni dvorani na 

Zlatem polju, postavili usmerjevalne kozolce s kodeksom obnašanja na planinskih poteh Svetega 

Jošta, uredili novo šolsko športno dvorano v ŠP Stražišče in v OŠ Janeza Puharja - PŠ Center (brušenje 

parketa, lakiranje in zaris novih črt). 

 

V izgradnji oz. sanaciji v letu 2022 je nova telovadnica ob OŠ Staneta Žagarja, sanacija igrišča za mali 

nogomet v ŠP Britof (zamenjava umetne trave, nadgradnja razsvetljave, obnova ograje), obnova 

asfaltiranega igrišča v ŠP Hrastje, obnova zaletnih smučin na skakalnicah v Skakalnem centru Gorenja 

Sava in obnova parketa v šolski telovadnici OŠ Franceta Prešerna. 
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Šport za vse – otroci, odrasli 

PREDNOSTI 
1. Kvalitetni, pestri in odlično obiskani programi 
prostočasne športne vzgoje - predvsem v prvi 
triadi osnovne šole. 
2. Vadbe obšolskih športnih programov so 
organizirane tako, da razbremenjujejo starše 
(časovno, organizacijsko in finančno) in niso 
tekmovalno naravnane. 
3. Program Naučimo se plavati poskrbi, da zna 
plavati vsak otrok, ki zapusti osnovo šolo. 
4. Programi animacije spodbujajo vključevanje 
neaktivnih v šport  
5. Velike možnosti za ukvarjanje s športno 
rekreacijo na zunanjih objektih in v naravi. 
6. Velika ponudba izvajalcev na javnem razpisu 
LPŠ zagotavlja raznoliko ponudbo. 
 

SLABOSTI 
1. Velika večina športno aktivnih, se s športom 
oz. rekreacijo ukvarja neorganizirano.  
2. V drugi in tretji triadi osnovne šole je 
ponudba programov športa za otroke, ki niso 
vključeni v tekmovalni šport klubov, mnogo 
manjša. 
3. Preslabo plačilo ustreznih strokovnih 
delavcev za opravljeno delo lahko vodi do 
zmanjševanja motiva za kakovostnejšo ponudbo 
programov športa za vse. 
 

PRILOŽNOSTI 
1. Kranj je mesto športa. 
2. Raznolika športna ponudba – velika izbira 
različnih športnih panog. 
3. Projekt » Vsak otrok do 12. leta spozna 25 
športnih panog«. 
4. Uvajati nove preventivne programe, ki bodo 
spodbujali k fair playu, boju proti dopingu 
(OKS, SLOADO – ambasadorji športa). 
5. Spodbujati atraktivne programe športa, ki 
bodo še bolj prilagojeni značilnostim in 
lastnostim otrok in mladih. 
6. V večjem obsegu vključiti športne pedagoge, 
zaposlene na osnovnih in srednjih šolah, v 
izvajanje prostočasne športne vzgoje. 

NEVARNOSTI 
1. Življenjski stil otrok v času epidemije. 
2. Razlike v življenjskem standardu. 
3. Nezmožnost posameznih klubov, da se 
prilagodijo skupni strategiji panoge.  
4. Prehod otrok iz programov športa za vse v 
tekmovalni šport – prevelik osip. 
5. Prevelika tekmovalnost kot motiv za športno 
rekreativno dejavnost je lahko vzrok za 
poškodbe in druge anomalije (jemanje 
nedovoljenih poživil …). 
 

 

Kakovostni in vrhunski šport– otroci, odrasli 

PREDNOSTI 
1. Veliko zanimanje za kakovostni in vrhunski 
šport, kjer se dosegajo dobri rezultati. 
2. Tradicija tekmovalnega športa s 
tradicionalnimi blagovnimi znamkami. 
3. Dostopna, dobro vzdrževana in kakovostna 
športna infrastruktura. 
 
 
 

SLABOSTI 
1. Preveliko število oz. razpršenost športnih 
društev iste športne panoge, ki izvajajo in 
ponujajo programe kakovostnega športa. 
2. Slabo vodenje v športnih društvih in 
posledično neracionalna poraba proračunskih 
sredstev in brezplačne uporabe športnih 
objektov. 
3. V programih športa otrok in mladih se izvaja 
selekcija po načelu »rezultat za vsako ceno«. 
Zaradi prevelikih tekmovalnih ambicij vseh 
deležnikov se izvaja prevelik obseg treningov in 
preveliko število tekmovanj. Posledica so 
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poškodbe preobremenjenih otrok in mladih ter 
predčasno prenehanje ukvarjanja s športom. 
4. Zaračunavanje velikih odškodnin oz. 
nadomestil s strani klubov, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, za otroke in mlade pri prestopih 
v drug klub, predvsem v kolektivnih športih, 
močno omejuje razvoj mladih športnikov. Zaradi 
tega jih mnogo preneha s športom. 
5. Ni skupne vizije in strategije posamezne 
športne panoge ter ni sodelovanja med društvi 
iste panoge z namenom ustvariti boljše pogoje 
za razvoj mladih športnikov. 

PRILOŽNOSTI 
1. Perspektivnim športnikom in perspektivnim 
ekipam v olimpijskih športih, ki bi lahko 
imeli mednarodni uspeh, je treba omogočiti 
najboljše pogoje (strokovni kader, objekti, 
izobraževanje …) za razvoj. 
2. Pri sofinanciranju strokovnega kadra v 
programih otrok in mladih dati prednost 
pedagoško usmerjenim trenerjem z 
izkušnjami. 
3. Zaposlitev dodatnega strokovnega kadra za 
programe otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport. 
4. Večje vključevanje turističnih programov v 
šport, najti načine za sinergijske učinke 
sodelovanja športa in turizma. 
5. Povezovanje zdravstvenih in socialnih 
programov v športu. 
6. Spodbujanje prostovoljnega dela. 

NEVARNOSTI 
1. Neracionalna poraba proračunskih sredstev 
in uporabe športnih objektov. 
2. Majhna zainteresiranost za prostovoljno delo. 
3. Majhna zainteresiranost gospodarstva za 
vlaganja v kakovostni šport. 
 

 

Infrastruktura 

PREDNOSTI 
1. Širok nabor objektov za večino športnih 
panog. 
2. Visok nivo upravljanja z objekti. 
3. Dostopnost in uporabnost. 
4. Več športnih parkov po krajevnih skupnostih. 
5. Razvoj kadrov za potrebe tekmovalnega 
športa. 
 

SLABOSTI 
1. Preobremenjenost površin zaradi velikega 
zanimanja. 
2. Vsi objekti niso javno dostopni, saj so polno 
zasedeni od športnih klubov. 

PRILOŽNOSTI 
1. Izgradnja novih pokritih in nepokritih površin 
za vse vidike športa. 
2. Z novimi površinami reaktivacija športnih 
društev po krajevnih skupnostih. 
3. Povečanje števila aktivnih prebivalcev v vseh 
pojavnih oblikah in vseh starostih. 
4. Širitev obstoječih programov športa. 

NEVARNOSTI 
1. Dodatna obremenitev za občinski proračun 
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AMBASADORJI ŠPORTA 

Moto »V Kranju si lahko vse!« je vzrok, da so športniki ime mesta Kranja in kranjskih športnih društev 

ponesli v svet. Zaradi odlične infrastrukture in razvejanih programov so se proslavili športniki (če 

navedemo le nekatere): Josip Iličič, Aleksandar Radosavljevič, Bojan Jokič - nogomet, Marko 

Milič - košarka, Matej Mohorič, Jan Polanc, Luka Mezgec - kolesarstvo, Robert Kranjec, Primož 

Peterka, bratje Prevc, Žiga Jelar - smučarski skoki, brata Petrič, Anja Čarman – plavanje, Vesna Fabjan, 

Anamarija Lampič, Alex Cisar - smučarski tek, Tomo Česen, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Anže 

Peharc - športno plezanje, Brigita Langerholc, Rožle Prezelj – atletika, Tjaša Ristič – karate, Anka 

Pogačnik – judo, ki so tudi naši kranjski ambasadorji športa. 

Cilj je sprejeti akt (odlok, pravilnik), s katerim bomo podelil priznanje in naziv ambasador športa 

Kranja tistim športnicam in športnikom, ki so dosegli izjemne športne dosežke ter je bila njihova 

športna pot povezana z delovanjem v društvih, ki imajo sedež v MOK, ali pa so v MOK imeli oz. imajo 

stalno prebivališče. 

Ambasadorje športa bomo povabili k uresničitvi strategije športa ter da po svojih najboljših močeh 

pomagajo pri promociji športa. Ena od pomembnejših nalog ambasadorjev bo tudi, da se aktivno 

vključijo v kampanjo, s katero bomo prebivalce Kranja spodbujali k temu, da 1 % svoje dohodninske 

napovedi namenijo izbranemu športnemu društvu v MOK.  

Seznam ambasadorjev športa bo predstavljal tudi zelo pomembno vsebino za načrtovani muzeja 
športa, ki bo vseboval tako imenovani »Hall of fame« kranjskega športa (dvorano zaslužnih). Sprejem 
v druščino najboljših kranjskih športnikov bo tako postal eden od ciljev mladih kranjskih športnikov. 
 

KRATKOROČNA STRATEGIJA do leta 2026 

Šport za vse– otroci, odrasli: 

 izvedba in nadgradnja programov: »Do 12. leta vsak otrok spozna 25 športnih panog«; 

 povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega 

deleža populacije v osnovnih in srednjih šolah, ki ni vključena v programe tekmovalnega  športa, 

za 3 odstotke letno; 

 vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje ...) za povečanje 

kakovosti ukvarjanja s športom; 

 omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj 

kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje; 

 povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev, vključenih v celoletne 

strokovno vodene športne programe, za 2 odstotka letno; 

 povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 5 

odstotkov; 

 Standardizirati urbano športno opremo na otroških igriščih in manjših športnih parkih po 

krajevnih skupnostih.  

Kakovostni in vrhunski šport– otroci, odrasli: 

 povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem 

v kadetskih in mladinskih kategorijah; 

 povečati število kategoriziranih športnikov (vsaj 7 športnikov na leto) v sistemu kategorizacije 

Olimpijskega komiteja Slovenije; 

 omogočiti več ekipam nastopanje na evropskih tekmovanjih; 
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 zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOK. 

Infrastruktura: 

 prenova šolskih športnih objektov z zagotovitvijo dva- do triprekatnim vadbenim režimom; 

 izgradnja novih triprekatnih šolskih telovadnic z ustrezno kvadraturo za športe z žogo; 

 prenova zunanjih igrišč ob osnovnih šolah (eno igrišče na leto) 

 širitev projekta Pangea tudi na druge lokacije po krajevnih skupnostih. 
 

Kratkoročna strategija na področju večjih investicij do leta 2026: 

Športne panoge 
 

   

Obstoječi objekt Novogradnja, nadgradnja, 
posodobitev, revitalizacija 

Ocenjena vrednost 
v EUR 

Atletika – 
stadionska 

Športni center Kranj, 
steze ob OŠ in SŠ 

Gradnja Regijskega 
večnamenskega športno 
vadbenega centra z 8-stezno 
dvorano za atletiko 

10.000.000 

Atletika – gorski 
trail teki 

 Označitev prog - Jošt, Šmarjetna, 
Mohor ipd. 

10.000 

Hokej na ledu 
Drsanje – 
umetnostno 

Ledna dvorana Nova ledna dvorana v ŠC Kranj 10.000.000 

Kolesarjenje – 
gorsko 

 Označitev obstoječih poti, 
kolesarska steza down hill 

15.000 

Odbojka, 
košarka, 
rokomet, 
Planinstvo – 
športno plezanje 

Dvorane v OŠ in SŠ, 
ŠD Planina, vojašnica, 
prostor v Pokritem 
olimpijskem bazenu 

Nova večnamenska dvorana za 
dvoranske športe s plezalno 
steno, postavitev zunanje 
plezalne stene oz. balvanov 

20.000.000 

Smučanje – 
smučarski skoki 

Skakalnice Gorenja 
Sava  

Obnova zaletnih smučin, 
doskočišč 

500.000 

Košarka Dvorane v osnovnih 
šolah 

Zamenjati koše, da bodo 
nastavljivi po višini, novelirati 
talne označbe 

100.000 

Nogomet ŠP Stražišče, ŠP 
Zarica  

Izgradnja igrišča z umetno travo v 
ŠP Zarica (mali nogomet) in ŠP 
Stražišče (veliki nogomet) ter 
razsvetljava igrišč  

700.000 

Cilj je za večino objektov pridobiti status regijskega centra, nacionalnega centra oziroma olimpijskega 

centra. 

 

DOLGOROČNA STRATEGIJA do leta 2030 

Mesto Kranj bo slovenska prestolnica športne odličnosti. Uveljavljen bo sistem mestne kartice – 

športnik Kranja. Iz proračuna MOK bomo letno namenili minimalno 100 evrov na prebivalca ( 60.000 

prebivalcev x 100 = 6.000.000 EUR/leto). Kranjski športni klubi bodo iz 1 % dohodnine občanov  

pridobili več kot 300.000 evrov prihodkov na leto. Naziv evropsko mesto športa nam bo dal zalet za 

ponovno kandidaturo. Uveljavljen bo Medobčinski urad za šport oz. Gorenjski pokrajinski urad za šport, 

ki bo povezal gorenjske občine v skupno delovanje. 
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Šport za vse – otroci, odrasli: 

 povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOK, ki se vsaj 2-krat tedensko ukvarjajo z 

gibalno športno aktivnostjo, na 70 odstotkov prebivalcev;  

 spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, ki izkazujejo 

pozitivni učinek na zdravje in počutje udeležencev; 

 izvesti vsaj en množični športno-rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 15 množičnih 

športno-rekreativnih dogodkov letno; 

 spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni 

šport, s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih; ponudba celoletnih programov 

na vsaki šoli ter v okviru tega uvesti sistem za socialno izključene otroke, prekomerno 

prehranjene otroke, gibalno manj kompetentne otroke, s čimer bodo imeli ti otroci dostop do 

brezplačne športne vadbe v klubih in društvih, ki jih sofinanciramo; dodati možnosti športa za 

brezdomce, brezplačno vadbo, sodelovanje kadra iz Zavetišča za brezdomce; 

 uvedba testiranja po protokolu Slofit za čim širšo populacijo ter analiza rezultatov, ki bodo  

podlaga za ugotavljanje trendov in spodbujanje ter sofinanciranje primernih programov . 

Kakovostni in vrhunski šport– otroci, odrasli: 

 izvedba in nadgradnja programov športne klubske akademije, nacionalni/regijski športni centri; 

 nastopanje članskih ekip na evropskih tekmovanjih v vsaj štirih športnih panogah; 

 izvedba 10 velikih mednarodnih tekmovanj/turnirjev na leto. 

 

Dolgoročna strategija na področju večjih investicij do leta 2030: 

Športne panoge 
 

   

Obstoječi objekt Novogradnja, nadgradnja, posodobitev, 
revitalizacija 

Ocenjena 
vrednost v 
eur 

Atletika – kros  Osvežitev trim/trail steze v Udin borštu 
(rumena, modra, rdeča), novi trim stezi ob 
Savi oz. Kokri 

15.000 

Balinanje 2- in 4-stezna 
balinišča 

Posodobitev 4-steznega balinišča v ŠC 
Kranj oz. v Čirčah – dvorana za balinanje 

100.000 

Boks, judo, ju-
jitsu, karate, kick 
boks 

Prostor v Pokritem 
olimpijskem bazenu, 
samostojni prostori, 
dvorane v OŠ in SŠ 

Izgradnja dvorane za borilne športe 
(povezava z Ministrstvom za obrambo – 
dva hangarja v vojašnici) 

500.000 

Kolesarjenje – 
BMX 

Pump tracki 
(koloparki) v 
Stražišču, Planini 3 in 
Britofu 

Dodatni pump tracki (koloparki) po KS 20.000 

Plavanje, 
vaterpolo 

Letni in zimski bazen Izgradnja dodatnega letnega bazena, 
postavitev balona preko letnega bazena 

5.000.000 

Smučanje – 
alpsko 

 Posodobitev smučišča Besnica – Pungart, 
gradnja dvorane za smučanje 

40.000.000 

Smučanje – 
akrobatsko 

 Izgradnja trampolinskega parka s super 
trampolini 
 

500.000 
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Smučanje – 
smučarski skoki 

Skakalnice Bauhenk Obnova zaletnih smučin, sedežnice, 
posodobitev razsvetljave 

1.000.000 

Smučanje – teki 
na smučeh, 
biatlon 

Steza na Kokrici Razširitev in preureditev v biatlonski 
center 

800.000 

Tenis  ŠC Kranj, ŠP Stražišče, 
ŠP Zarica 

Povečanje obstoječe teniške dvorane za 
tri igrišča, gradnja osrednjega teniškega 
igrišča s štirimi novimi vadbenimi igrišči, 
prekritje dveh igrišč z baloni v ŠP Stražišče 

2.000.000 

Odbojka na 
mivki 

ŠP Stražišče, ŠP Vogu, 
GFP, Čirče, Bitnje, 
Golnik 

Pokritje igrišč v ŠP Stražišče , izgradnja 
igrišč v ŠP Golnik 

300.000 

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA  

Preglednica 1: Pregled proračunskih sredstev, ki so namenjena programom in področjem športa 

Področja in programi športa: Višina sredstev 
v letu 2022 

2026 2030 

STROŠKI UPRAVE (Festival športa, štipendije, e-javni 
razpisi, projektna dokumentacija) 

200.000 220.000 240.000 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA PODLAGI 
JAVNEGA RAZPISA  

788.000 1.131.448 1.203.700 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ                                                                 
SKUPAJ 

2.355.870 2.500.000 3.150.000 

Stroški plač redno zaposlenih 986.200 1.000.000 1.200.000 

Tekoče vzdrževanje objektov 1.284.770 1.400.000 1.800.000 

Programi 84.900 100.000 150.000 

Investicije in investicijski transferji na področju športa 1179500 1.200.000 1.200.000 

SKUPAJ ŠPORT 4.521.420 5.051.448 5.793.700     

Št. prebivalcev 58.000 (leto 2022)   
  

Na prebivalca (v ) 78 87 100 

Zneski za večje investicije niso upoštevane v preglednicah. 

Preglednica 2: Razporeditev proračunskih sredstev, ki so/bodo namenjena za javni razpis za 

sofinanciranje programov športa 

 

Področja sofinanciranih programov športa: Višina 
sredstev v 
letu 2022  

2026 2030 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 50.000 56.775 61.455 

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.000 1.135 1.229 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

320.000 363.358 393.310 

Obštudijske športne dejavnosti 1.000 1.135 1.229 

Kakovostni šport 100.000 113.549 122.909 

Vrhunski šport 10.000 11.355 12.291 
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Šport invalidov 2.000 2.271 2.458 

Športna rekreacija 5.000 5.677 6.145 

Šport starejših 2.000 2.271 2.458 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu 

3.000 3.406 3.687 

Delovanje športnih organizacij  10.000 11.355 12.291 

Delo športno izobraženega kadra   237.700 500.000 520.200 

Športne prireditve 38.300 51.000 55.204 

Planinske in učne poti 8.000 8.160 8.833 

SKUPAJ 788.000 1.131.448 1.203.700 

št prebivalcev 58.000 (leto 20222)       

na prebivalca (eur) 14 20 21 
 

KAZALNIKI SPREMLJANJA 

Uresničevanje strategije se spremlja s številom: 

 športno aktivnih prebivalcev MOK 

 vključenih vrtcev in šol 

 kategoriziranih športnikov 

 športnikov v kadetskih, mladinskih in članski kategoriji 

 strokovno usposobljenih strokovnih delavcev  

 novih/obnovljenih športnih objektov in površin 

 novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2 

 spremljanje prihodkov klubov iz dohodnine 

Urad za družbene dejavnosti bo letno poročal Mestnemu svetu o uresničevanju strategije za preteklo 

leto. 

 

Številka: 671-68/2022-1-403005 

 

Matjaž Rakovec 

            ŽUPAN  


