MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER
ZA LETO 2019

Mestna občina Koper s svojo športno infrastrukturo presega okvirje zadovoljevanja lokalnega
okolja saj je s statusom Olimpijskega športnega centra (april 2016 - za sedem športnih panog)
postala ena najpomembnejših nacionalnih športnih infrastruktur. Javni interes na področju
športa Mestna občina Koper uveljavlja zlasti z:


izgradnjo in širitvijo mreže športnih objektov,



z izvajanje letnega programa športa,



ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in zvez,
športno rekreacijo, kakovostnega in vrhunskega športa, športa otrok in mladine, oseb s
posebnimi potrebami ter športa invalidov,



uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Mestne občine
Koper,



športno vzgojo otrok in mladine v javnih zavodih ter razvoj le-te,



izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.

Mestna občina Koper je ustanoviteljica Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, katerega
naloga je upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini Koper ter
opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju
športa in mladine na območju Mestne občine Koper.
Javni zavoda za šport Mestne občine Koper upravlja z objekti, ki so na podlagi sklepa o
določitvi javnih športnih in objektov za mladino občinskega pomena v Mestni občini Koper
določeni kot javni športni objekti občinskega pomena v lasti ustanovitelja.
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CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER ZA
LETO 2019
Osnovni cilji letnega programa športa skladno z zakonodajo in poslanstvom občine je
zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje na področju športa. Tako bomo na osnovi
sprejetega proračuna zagotavljali sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev
letnega programa športa, sredstva za izvedbo velikih športnih prireditev, sredstva za delovanje
športne zveze, za razvojne projekte na področju športa, sredstva za vzdrževanje, obratovanje,
nabavo opreme in investicije v športno infrastrukturo ter sredstva za delovanje Javnega zavoda
za šport Mestne občine Koper.
Mestni občina Koper za izvedbo LPŠ leto 2019 zagotovi 3.697.449,00 EUR sredstev, in
sicer:








Za sofinanciranje športnih programov
Za izvedbo velikih športnih prireditev
Nabavo opreme in investicije v športno infrastrukturo
Delovanje Javnega zavoda za šport Mestne občine
Razvojni projekti na področju športa
Leasing stadion
Sofinanciranje investicijskih vlaganj VD Bonifika

968.751,00 EUR
156.000,00 EUR
310.000,00 EUR
1.400.000,00 EUR
10.098,00 EUR
792.600,00 EUR
60.000,00 EUR

Po vsebinah
1. Sofinanciranje športnih programov športnih klubov in društev, za:












Športno vzgojo otrok in mladine;
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
Športna dejavnost študentov;
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
Športna rekreacija;
Kakovostni šport;
Vrhunski šport;
Šport invalidov;
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost
Uporabo športnih objektov

2. Izvedba velikih športnih prireditev


Istrski maraton 2019
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Kolesarski Istrski maraton 2019
Eurofest in Koper Handball Cup 2019
Univerzitetno prvenstvo odbojka na mivki 2019
Active Koper 2019
Svetovni pokal v športni gimnastiki Koper 2019
Ironman 2019
WUC Florball 2020
EUC Waterpolo 2019
Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre" 2019

3. Nabavo opreme in investicije v športno infrastrukturo


Sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena za zaključek investicij povezovalnih
poti in sanacije trim steze v okviru ŠRC Bonifika.



Del sredstev se nameni za nabavo opreme novega Olimpijskega bazena v Kopru, za
nabavo nove fitnes opreme v Centru vodnih športov Žusterna, kot tudi druge nujne opreme
za nemoteno izvedbo letnega programa in delovanja zavoda.



Sredstva na postavki so namenjena tudi nujnemu intervencijskemu vzdrževanju na javnih
športnih objektih, kot tudi pripravi projektne dokumentacije in drugih investicij za širjenje
športne mreže javnih športnih objektov v Mestni občini Koper.

4. Delovanje Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper


Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport MOK obsegajo sredstva za plače
zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov,
katerih upravljavec je Javni zavod za šport MOK (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika,
Center vodnih športov Žusterna, Center športov na mivki, Olimpijski bazen Koper, ŠRC
Dekani ter Balinarska dvorana Žusterna).



Povečanje sredstev za delovanje Javnega zavoda za šport MOK je nujno potrebno zaradi
novih športnih objektov (Center vodnih športov Žusterna, Center športov na mivki in
Olimpijski bazen Koper), ki jih je konec leta 2018 v upravljanje prevzel Javni zavod za
šport MOK.

5. Razvojni projekti na področju športa


Poletni evropski festival olimpijske mladine, Koper 2023
Mestna občine Koper in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije sta v letu 2018
podpisala pismo o nameri za organizacijo poletnega Olimpijskega festivala evropske
mladine (OFEM 2023) v Kopru.
Dogodek, ki ga evropska mesta gostijo v poletni in zimski različici vsake dve leti, gosti
mlade športnike med 14 in 18 letom.
V devetih obveznih in eni izbirni olimpijski športni panogi, bi lahko Koper gostil približno
3600 športnikov in njihovih spremljevalcev iz več kot 50 evropskih držav.
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Organizacija velikih športnih dogodkov sovpada tudi z razvojno Strategija razvoja in
trženja turizma v MOK do leta 2025. Sredstva zagotovljena na postavki se namenijo za
pripravo dokumentacije in druge spremljevalne dejavnosti v okviru priprave na projekt.


OSP – Outdor sports park
Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave,
turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih
aktivnosti.
OSP predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva,
športnega turizma, turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in
narave ter plezanje na zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov,
ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za
občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter
dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu
sodelovanju. Sredstva zagotovljena na postavki se namenijo za pripravo dokumentacije in
druge spremljevalne dejavnosti v okviru priprave na projekt.

6. Leasing stadion in izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika


Leasing stadion - Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za
izgradnjo nogometnega in atletskega stadiona Koper.



Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika - Obstoječe montažne tribune ne
izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e. Izgradnja zahodne tribune
z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala igranje 3-4 kroga UEF-e,
kot tudi organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). S pripravo projektne
dokumentacije imamo možnost kandidirati za sredstva, ki jih Nogometna zveza Slovenije
namenja izgradnji nogometne infrastrukture.

7. Sofinanciranje investicijskih vlaganj VD Bonifika


V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za poplačilo obveznosti družbe Bonifika d.o.o.,
ki je v večinski lasti občine na podlagi poravnalne ponudbe za rešitev odprtega razmerja
med Intereuropo d.d. in Bonifiko d.o.o. glede lastniškega razmerja v večnamenski dvorani
Bonifika.

Po proračunskih postavkah in višini sredstev

2193-0001

Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja predšolskih otrok – naučimo se plavati
Športna vzgoja predšolskih otrok – interesna vadba v vrtcih in društvih
Športna vzgoja šoloobveznih otrok – naučimo se plavati
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45.747

Športna vzgoja šoloobveznih otrok – interesna vadba v OŠ in društvih
Športna vzgoja mladine – interesna vadba v SŠ in društvih
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost študentov

2193-0002

Športna vzgoja otrok in mladine (ŠŠT)

19.851

Šolska športna tekmovanje v Osnovnih in srednjih šolah

2195

Športna rekreacija in drugo

2.070
Dejavnost športne rekreacije
Dejavnost športa invalidov

2197

Kakovostni in vrhunski šport

223.485
Kakovostni šport
Vrhunski šport

2198

Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport

217.850

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

2199

Drugi nameni

2.787

Izobraževanje
Informatika, založništvo, promocija in raziskovalne dejavnosti

2200
Uporaba športnih igrišč in objektov
Uporaba športnih igrišč in objektov
2200-0001
Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije
2200-0002
1084-0001
Velike športne prireditve
Eurofest in Koper Handball Cup 2019
Istrski maraton 2019
Kolesarski Istrski maraton 2019
Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre" 2019
Svetovni pokal v športni gimnastiki Koper 2019
Ironman 2019
Univerzitetno prvenstvo odbojka na mivki 2019
EUC Waterpolo 2019
WUC Florball 2020
Active Koper 2019

1082-0001
3060-0001
3060-0002
1101-0001
3110
3043
3121

Leasing stadion
Delovanje Javnega zavoda za šport
Vzdrževanje in obratovanje Javnega zavoda za šport
Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje
Poletni evropski festival olimpijske mladine, Koper 2023
OSP – Outdor sports park
Sofinanciranje investicijskega vlaganja VD Bonifika

456.961
61.059
395.902
156.000
55.000
5.000
3.000
2.000
15.000
20.000
10.000
10.000
6.000
30.000
792.600
600.000
800.000
310.000
5.000
5.098
60.000

V primeru, da v razpisanih programih športa ni prijav, se sredstva enakomerno razporedijo med
ostale programe športa, prednostno znotraj svojega področja.
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Proračunskih sredstev za namen uporabe in najem športne infrastrukture v upravljanju Javnega
zavoda za šport Mestne občine Koper, ki bi se delila na javnem razpisu, ni razpisanih, ker so
le-ta s proračunom namenjena neposredno upravitelju Javnem zavodu za šport Mestne občine
Koper. Izvajalci, ki bodo z javnim razpisom izbrani za izvajanje programov na športni
infrastrukturi v upravljanju Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, bodo za ta namen
prejela kvoto razpoložljivih ur za izvedbo le-teh sofinanciranih programov športa.
Strokovna komisija lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov
športa, prerazporedi tudi po namembnosti porabe.
Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.
V primeru, da se v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 spremeni katera od postavk,
se uskladi tudi Letni program športa Mestne občine Koper za leto 2019.

Št.: 671-1/2019
Koper, 21.2.2019

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan
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