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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o 

Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, 

št. 26/14)  in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in 

UL 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. 

decembra 2019 sprejel  

 

 

ODLOK 

O URESNIČEVANJU ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(javni interes v športu) 

S tem odlokom Mestna občina Koper (v nadaljevanju: občina) skrbi za uresničevanje javnega 

interesa lokalne skupnosti na področju športa kot interesne in prostovoljne oblike delovanja. 

  



 

 

2. člen 

(obseg javnega interesa) 

Javni interes občine v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se kaže v 

delnih segmentih športa opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu športa v Republiki 

Sloveniji 2014-2023 (v nadaljevanju besedila: nacionalni program) ter v vseh segmentih športa 

opredeljenih v programih športa občine, zlasti na področju: 

- ustvarjanja možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor 

tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev; 

- zagotavljanje pogojev za dostopnost športa vsem občanom; 

- športne vzgoje otrok, mladine in študentov (interesna dejavnost otrok, mladine in 

študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj vzgojno-izobraževalnega 

programa, ne glede na njegovo pojavno obliko); 

- športne rekreacije vseh občanov (dejavnost mladine ter odraslih vseh starosti); 

- selektivnega športa otrok in mladine (v programe dejavnosti so vključeni posebej za 

šport nadarjeni otroci in mladina, ki imajo sposobnosti, lastnosti, interes, potrebno voljo 

ter zmožnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki); 

- kakovostnega športa (programi športnikov, ki nastopajo v članskih kategorijah ter 

nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 

program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje); 

- vrhunskega športa (programi športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 

olimpijskega razreda); 

- športa invalidov (dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s 

športom); 

- promocije občine s pomočjo športa. 

 

3. člen 

(uresničevanje javnega interesa) 

Javni interes občine na področju športa se uresničuje: 

- z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na 

lokalno skupnost in za izvedbo letnega programa športa v občini, ki ga sprejme občinski 

svet; 

- z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti; 

- z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem in gospodarjenjem pomembnejših javnih 

športnih objektov; 

- z merili in normativi za vrednotenje športnih programov v občini; 

- z delovanjem  javnih zavodov oziroma javnega podjetja na področju športa; 

- z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja športne dejavnosti. 

 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni občine se zagotavljajo iz proračuna občine. 

4. člen 

(naloge v športu) 

Za športne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim 

programom športa v Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo državno ali 



 

 

mednarodno priznan status v okviru državnih in mednarodnih zvez in so njihova združenja, 

društva, klubi in organizacije registrirane pri pristojnem državnem organu. 

Športne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakonodajo lahko opravljajo razen organizacij 

iz prvega odstavka tega člena vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba kot pridobitno ali 

nepridobitno dejavnost pod splošnimi pogoji, predpisanimi za dejavnost. 

Pravne osebe iz drugega odstavka so vrtci, osnovne in srednje šole ter visokošolski zavodi s 

sedežem v Mestni občini Koper. 

 

 

II. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER 

 

5. člen 

(občinski program) 

Program športa v občini določa temelje športne politike v občini in opredeljuje obseg dejavnosti 

na področju športa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna ter iz drugih javnih ali zasebnih 

financ. 

 

6. člen 

(vsebina) 

Program športa občine določa zlasti: 

- izhodišča, usmeritve ter cilje za razvoj športne dejavnosti; 

- vsebino in obseg pojavnih delov dejavnosti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo 

iz javnih sredstev, kot so interesna športna vzgoja otrok in mladine ter študentov, 

športno rekreativna dejavnost, selektivni šport otrok in mladine, kakovostni šport, 

vrhunski šport in šport invalidov; 

- merila za oblikovanje mreže javnih objektov in pomembnejših investicijskih vlaganj na 

področju športa ter nabave in obnove športne opreme; 

- ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj športnega prostora v občini; 

- izhodišča za promocijo občine; 

- usmeritve na področju urejanja oz. varstva okolja in turizma z vidika športne dejavnosti. 

 

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

 

7. člen 

(letni program) 

Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Občinski 

svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze.  

 



 

 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni 

brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza ne poda v roku 

enega meseca. 

 

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 

dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz 

občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev. 

Postopek, pogoji in merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper se določijo s 

Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni 

ravni v Mestni občini Koper, ki ga sprejme Občinski svet. 

 

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo 

javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 

- obštudijska športna dejavnost; 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 

- kakovostni šport; 

- vrhunski šport; 

- šport invalidov; 

- športna rekreacija; 

- šport starejših; 

- športni objekti in površine za šport v naravi; 

- razvojne dejavnosti v športu: 

o izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 

o statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 

63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom; 

o založništvo v športu; 

o znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 

o informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa; 

- organiziranost v športu; 

- športne prireditve in promocija športa: 

o športne prireditve; 

o javno obveščanje o športu; 

o športna dediščina in muzejska dejavnost v športu; 

- družbena in okoljska odgovornost v športu. 

 

8. člen 

(izvajalci letnega programa športa) 

Izvajalci  letnega programa športa po tem odloku so: 

- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, 

- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 

zakonom, ki ureja ustanove, 

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, 

- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v 

Republiki Sloveniji, 



 

 

- zasebni športni delavci, 
 

ki se prijavijo na vsakoletni javni razpis in izpolnjujejo pogoje javnega razpisa občine za 

sofinanciranje športnih programov. 

 

Izvajalci, opredeljeni v prvem odstavku tega člena, imajo pod enakimi pogoji prednost pri 

izvajanju športnega programa pred drugimi izvajalci športnih programov. 

 

9. člen 

(normativi in standardi) 

Za izvajanje letnega programa športa, ki ga v skladu s prvim odstavkom 7. člena sprejme 

Občinski svet, se upoštevajo merila in normativi za vrednotenje športnih programov. 

Kriteriji za vrednotenje iz prejšnjega odstavka vsebujejo pogoje, merila in normative za 

vrednotenje športnih programov oz. razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje 

dejavnosti programov športa iz občinskih proračunskih ter drugih javnih sredstev. 

 

10. člen 

(javni razpis) 

 

Razpoložljiva proračunska sredstva se vsako leto razdelijo med izvajalce letnega programa 

športa na podlagi javnega razpisa. 

 

Komisija, ki jo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz 

javnih sredstev na lokalni ravni imenuje Župan, pripravi predlog izbire in sofinanciranja 

programov in področij letnega programa športa. 

 

Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev za športne programe Župan izda odločbo.  

 

11. člen 

(pogodba) 

Mestna občina Koper  sklene z izbranimi izvajalci športnih programov pogodbo, v kateri se 

določi: 

- vsebina in obseg programa, 

- čas realizacije programa, 

- višina sredstev za dogovorjene športne programe, 

- rok izplačila sredstev, 

- roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski 

porabi sredstev, 

- ostale medsebojne pravice in obveznosti. 
 



 

 

IV. ZDRUŽEVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

 

12. člen 

(športne zveze) 

Športna društva se lahko združujejo v športne zveze in združenja zaradi uveljavljanja lastnih 

interesov. V te organizacije se prostovoljno vključujejo športna društva, ki izpolnjujejo pogoje 

za članstvo v posamezni zvezi in združenju. 

 

Športne zveze in združenja deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja prostovoljne 

organizacije in delovanja društev in lastnega statuta. 

Športna društva Mestne občine Koper lahko preko športne zveze podajo svoja mnenja za šport 

pristojnemu organu v občinski upravi. 

 

13. člen 

(financiranje zveze) 

Športne zveze in združenja se lahko financirajo iz: 

- sredstev društev, ki so člani zveze, 

- iz proračunskih virov in 

- iz drugih virov. 

 

14. člen 

(pristojnosti) 

Športna zveza je pristojna za dajanje mnenj k: 

- letnemu programu športa, 

- predlogom k predpisom, ki zadevajo področje športa, 

- drugim strokovnim nalogam občinskega pomena. 

 

Športna zveza posreduje mnenja in predloge iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu za šport 

v občini in Županu. 

 

V. ŠPORTNI OBJEKTI 

 

15. člen 

(športni objekti) 

Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, 

vadbene površine ter površine za šport v naravi. 



 

 

16. člen 

(javni športni objekti) 

Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 

naravi, ki so v lasti  lokalnih skupnosti ali so kot taki opredeljeni v Sklepu o določitvi javnih  

športnih objektov v Mestni občini Koper. 

 

 

17. člen 

(mreža javnih športnih objektov) 

Mreža javnih športnih objektov in površin za šport obsega obstoječe javne športne objekte, 

merila za načrtovanje novih in posodobitev obstoječih športnih objektov, kot tudi načrtovanje 

mreže objektov in zagotavljanje ustreznih športnih površin. 

Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna 

skupnost. 

 

18. člen 

(namembnost) 

Javni športni objekti in površine za šport v naravi, opredeljeni v 16. členu tega odloka, se 

morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. 

Če se javnim športnim objektom in površinam za šport v naravi, opredeljenim v 16. členu tega 

odloka namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt. 

 

19. člen 

(prednost pri uporabi) 

Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih  

in površinah za šport ter na športnih objektih vzgojno izobraževalnih zavodov, imajo prednost 

pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 

Izvajalci letnega program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 

objektov in površin za šport v naravi ter športnih objektov vzgojno izobraževalnih zavodov 

pred drugimi izvajalci. 

 

VI. UPRAVLJANJE ŠPORTA  

  

20. člen  

(javni zavod ali javno podjetje) 

Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v Mestni občini 

Koper lahko občina ustanovi javni zavod oziroma javno podjetje.  



 

 

Upravljanje, vodenje in koordiniranje programa športa ter administrativna, strokovna, 

organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa opravlja organ znotraj občinske 

uprave ali javni zavod oziroma javno podjetje v skladu z odlokom o ustanovitvi in zakonom o 

športu. 

 

21. člen  

(pristojnost) 

Medsebojne pravice in obveznosti  med ustanoviteljico in javnim zavodom oziroma javnim 

podjetjem so določene v ustanovitvenih aktih. 

 

VII. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV 

 

22. člen  

(zagotovitev zdravstvenega varstva) 

Izvajalci letnega programa športa morajo zagotoviti, da športno udejstvovanje ne škodi zdravju 

aktivnih udeležencev v športu. 

 

23. člen  

(zdravstveni pregledi) 

Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih 

športnih zvez. 

 

24. člen  

(boj proti dopingu) 

Športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci letnega programa športa in pristojni 

zdravstveni delavci morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu in določila 

Mednarodnega olimpijskega komiteja ter določila OKS-ZŠZ. 

 

 

VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE 

 

25. člen  

(športne prireditve) 

Športne prireditve po tem odloku in v skladu z Zakonom o športu so organizirana športna 

srečanja in tekmovanja, organizirana skladno s pravili posameznih panožnih zvez ali v skladu 

z razpisi organizatorjev in izvajalcev. 



 

 

Kandidati za organizatorje mednarodnih športnih prireditev morajo ravnati v skladu z Zakonom 

o športu in Sklepom o postopku za kandidiranje in organiziranje športnih prireditev v Republiki 

Sloveniji. 

Mestna občina Koper lahko velike športne prireditve, pomembne za lokalno skupnost, opredeli 

v letnem programu športa. 

IX. NADZOR IN INŠPEKCIJA V ŠPORTU 

 

26. člen  

(inšpekcija v športu) 

Inšpekcijo v športu ureja Zakon o športu in jo opravlja pristojni inšpektorat RS. 

 

X. INFORMATIKA V ŠPORTU 

 

27. člen  

(razvid) 

Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in njegovega razvoja ter za vodenje 

dolgoročne politike razvoja športa v občini, vodi pristojni organ Mestne občine Koper oziroma 

po pooblastilu Športna zveza Koper naslednje evidence (v nadaljnjem besedilu: razvid): 

- razvid vrhunskih in drugih športnikov,  

- razvid poklicnih športnikov,  

- razvid zasebnih športnih delavcev,  

- razvid strokovnih delavcev v športu,  

- razvid izvajalcev letnega programa,  

- razvid športnih objektov,  

- razvid velikih mednarodnih športnih prireditev, velikih športnih prireditev v Sloveniji 

in na lokalni ravni, 

- razvid javnih zavodov v športu.  

 

Razvid vrhunskih in drugih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, 

prebivališče, športno panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate dosežene na uradnih 

mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih. Te podatke na zahtevo pristojnega organa 

sporoča posamezno društvo. 

Razvid poklicnih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, 

športno panogo.  

Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, 

področje športne dejavnosti, strokovno izobrazbo ali usposobljenost. 

Razvid strokovnih delavcev v športu vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, 

prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo ali usposobljenost. 

Razvid izvajalcev letnega programa vsebuje: ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv 

športne panoge ali dejavnosti. 



 

 

Podatke iz 2., 3., 4., 5. in 6. odstavka tega člena na zahtevo pristojnega organa sporoča 

posamezno društvo. 

Razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, 

ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta, 

(lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih površin, 

velikost prostora za obiskovalce). 

Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev vsebuje: športno panogo, nivo, ime 

organizatorja, države udeleženke.  

 

Razvid Javnega zavoda za šport oziroma Javnega podjetja vsebuje: ime in sedež, ime in priimek 

zastopnika. 

 

28. člen 

(ostali razvidi) 

Glede na dejavnost in razvoj športa se lahko uvedejo tudi drugi razvidi. Sklep o vodenju ostalih 

razvidov na predlog pristojnega občinskega organa za šport izda Župan. 

 

29. člen  

(uporaba razvidov) 

Osebni podatki iz 27. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe 

analitike oz. vodenja evidenc pristojnega organa s pisno privolitvijo športnikov skladno z 

zakonskimi določili, v drugih primerih pa le v skladu z zakonskimi predpisi. 

 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da 

identiteta vrhunskih in drugih športnikov, poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev in 

strokovnih delavcev v športu ni razvidna. 

 

30. člen  

(shranjevanje razvidov) 

Razvidi iz 27. člena se trajno hranijo in arhivirajo pri pristojnem organu oziroma Športni zvezi 

Koper. 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

31. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok uresničevanju športa v Mestni občini Koper 

(Uradne objave, št. 33/03). 



 

 

32. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

        

Št.: 671-97/2019                                                                       MESTNAOBČINA KOPER  

Koper, 19. december 2019                        ŽUPAN 

    Aleš Bržan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


