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PREDLOG 

 
  

LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER  

ZA LETO 2022 
 
 
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, 
 izvajanjem letnega programa športa, 
 ustvarjanjem 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, 

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

 športno vzgojo otrok in mladine v javnih zavodih ter razvoj le-te, 
 izobraževanjem in raziskovanjem za potrebe športne dejavnosti. 

 
Mestna občina Koper je ustanoviteljica Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper in Zavoda 
Bonifika, katerih naloga je upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini 
Koper ter opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na 
področju športa na območju Mestne občine Koper. 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper in Zavod Bonifika upravljata z objekti, ki so na podlagi 
sklepa določeni kot javni športni objekti občinskega pomena v lasti ustanovitelja Mestne občine 
Koper.  

 

CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2021 

 

Osnovni cilji letnega programa športa (LPŠ) 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 in Zavoda Bonifika. 

 
Mestni občina Koper za izvedbo LPŠ leto 2022 zagotovi 5.207.017,00 EUR sredstev, in sicer: 

 Sofinanciranje športnih programov     679.513,00 EUR 

 Velike športne prireditve      120.000,00 EUR 
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 Svetovni pokal v športnem plezanju     20.000,00 EUR 

 Mestni stadion – odplačilo finančnega najema    757.000,00 EUR 

 Dokumentacija zahodna tribuna     20.000,00 EUR 

 Delovanje Javnega zavoda za šport                             1.509.000,00 EUR 

 Delovanje zavoda Bonifika       480.000,00 EUR 

 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje     190.000,00 EUR 

 Športni park Dekani       140.000,00 EUR 

 Plezalna stena         756.504,00 EUR 

 Športna zveza        40.000,00 EUR 

 Športni park Šmarje       480.000,00 EUR 

 Dokumentacija – nov športni objekt     15.000,00 EUR 

 
Po vsebinah 

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

 
 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; 

 Razvojne dejavnosti v športu: 

o izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 

o založništvo v športu; 

o znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 

o informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa; 

 Športne prireditve in promocija športa: 

o športna dediščina in muzejska dejavnost v športu; 

 
 

2. Izvedbe velikih športnih prireditev, kot so na primer: 

 
Istrski maraton, Kolesarski Istrski maraton, Eurofest in Koper Handball Cup 2020, Ironman, 
Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre", Svetovni pokal v športni gimnastiki Koper, 
se bo sofinanciralo preko javnega razpisa. 

 
 

3. Nabavo opreme in investicije v športno infrastrukturo 

 
 Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer Javnemu zavodu 

za šport predvidena za sanacijo elektro instalacij na Olimpijskem bazenu Žusterna, 

dokončanje ureditve garderob spremljajočega objekta v Dekanih,  nabavo računalniške 

opreme in podobno. Sredstva so namenjena tudi nujnemu vzdrževanju na javnih športnih 

objektih. 
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 Sredstva na postavki so namenjena tudi nujnem intervencijskem 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). 

 
5. Delovanje Športne zveze Koper 

 
Sredstva za delovanje športne zveze so namenjena za izvedbo letnega programa dela v letu 
2022 (osnutek letnega programa dela za leto 2022), in sicer: 
 

 Zastopanje interesov športnih društev o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do 

organov in institucij v občini, državi in športnih organizacij, 

 spremljanje razvoja športa, ugotavljanje in predlaganje ukrepov za rešitev vprašanj v 

okviru statutarnih pooblastil, 

 razvoj in krepitev stikov s športnimi zvezami in organizacijami v drugih občinah, državi 

ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, 

 skrb za uveljavljanje in razvoj strokovnega dela v organih ŠZK in športnih društvih, 

 oblikovanje in dajanje pobud Mestni občini Koper za izboljšanje stanja koprskega športa 

in prispevanje k njegovemu razvoju, 

 posredovanje informacij članicam o programih za izpopolnjevanje strokovnih kadrov za 

potrebe športnih društev, 

 koordinacija, usklajevanje dela društev, izvajanje skupnih nalog ter zagotavljanje 

strokovne, tehnične in druge podpore članom Športne zveze Koper, 

 zavzemanje za čim širšo vključenost športnih društev in zvez iz Mestne občine Koper v 

Športno zvezo Koper, 

 izvajanje regijske koordinacije za OKS-ZŠZ in Športno unijo Slovenije, 

 sodelovanje in pomoč OKS-ZŠZ pri organizaciji svetovnega kongresa TAFISA junija v 

Portorožu, 

 spodbujanje članic za sodelovanje pri projektu Veter v laseh, Zdrava vadba in ostalih 

programih Športne unije Slovenije, 

 izvajanje testiranj za ugotavljanje fizične pripravljenosti in stanja vadečih European 

Fitness Badge, 

 izvedba Športnih iger zaposlenih in Mini olimpijade OKS-ZŠZ, 

 sodelovanje pri izvajanju LPŠ MOK z izvajanjem programov rekreacije za starejše v Mestni 

občini Koper, 

 obveščanje javnosti o športnih aktivnostih članov, zveze, OKS in MŠŠ, 

 usklajevanje in ugotavljanje prioritet za vlaganja v športne objekte in športno 

infrastrukturo,  

 pregled in oblikovanje mnenja glede Letnega programa športa Mestne občine Koper, 

 upravljanje s spletnim mestom sportkoper.si in zagotavljanje pravočasnih vsebin spletne 

strani, 

 zbiranje informacij o prireditvah in zagotavljanje koledarja športnih prireditev in 

tekmovanj v Mestni občini Koper, 



4/6 

 zbiranje informacij o rednih programih športnih društev v Mestni občini Koper in objava 

le teh na spletnem mestu, 

 poskus zagona in vzpostavitve projekta za uvajanje mladih v športno novinarstvo, 

 urejanje in nadaljnje vodenje razvidov športnikov, športnih delavcev, izvajalcev letnega 

programa, športnih objektov, športnih prireditev in javnih zavodov v športu v MOK, 

 izvedba postopka za izbor kandidatov ter in organizacija prireditve Športnik Kopra 2021, 

 izvedba tradicionalnih projektov, Uživajmo ob morju in Dnevi odprtih vrat koprskega 

športa, 

 organizacija in izvedba prireditve za promocijo športnih društev in aktivnosti v MOK ob 

slovenskem dnevu športa 23. septembra - Koprski šport na dlani, 

 koordinacija, vodenje in izvedba aktivnosti projekta vodnih športov in aktivnosti Active 

Koper 2022. 

 
6. Mestni stadion – odplačilo finančnega najema  

 
 Mestni stadion - Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju postopnega odplačevanja 

finančnega najema za izgradnjo nogometnega in atletskega stadiona Koper. 

 Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacija za ureditev zahodne tribune 

 
7. Plezalna stena Koper  

 
 Športno plezanje je sestavljeno iz treh kategorij (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na 

Olimpijskih igrah sestavljale končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji na enem mestu ni 

pogojev za trening vseh treh kategorij, Plezalni center Koper ima vse prostorske, klimatske 

in logistične pogoje za vzpostavitev Plezalnega Olimpijskega športnega centra. Z izvedeno 

investicije bi Olimpijski športni center Bonifika Koper razširili status olimpijskega centra še 

za panogo športnega plezanja. 

 
8. Delovanje zavoda Bonifika 

 
 Sredstva za delovanje Zavoda Bonifika obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne 

stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje Arene Bonifika, katere upravljavec je Zavod 

Bonifika. 

 
9. Športni park Šmarje 

 

 Ureditev Športnega parka Šmarje je predvideva v dveh fazah. V letu 2021 so bila sredstva v 

okviru projekta namenjena izdelavi dokumentacije, v letu 2022 je predvidena faza (1), ki 

predvideva ureditev zunanjih športnih površin s spremljajočo infrastrukturo, ki vsebinsko 

zajema ureditev večnamenske ploščadi (igrišče za odbojko, mali nogomet, rokomet…) , 

ureditev otroškega igrišča in park, balinišče, krožno trim stezo in fitnes na prostem. Faza (2) 

predvideva ureditev parkirišč in klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo. 

 

10. Športni park Dekani 

 

 V okviru investicije je načrtovana zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču 

v Športnem parku Dekani. Predviden je transfer na Javni zavoda za šport, celotna vrednost 

investicija je ocenjena na 255.000,00 EUR. Od tega je predviden delež sofinanciranja s strani 

MOK 140.000 EUR. Preostali delež sredstev bo Javni zavod za šport poizkušal pridobiti na 

razpisih Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. 
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11. Svetovni pokal v športnem plezanju  

 

 Mestna občina Koper in organizator prireditve Planinska zveza Slovenije (PZS) bosta skupaj 

gostila Svetovni pokal v športnem plezanju, ki predstavlja eno izmed šestih tekem, ki se vsako 

leto prirejajo po celem svetu. Mednarodne prireditve se udeležijo predstavniki več kot 50-ih 

držav celega sveta v moški in ženski kokurenci. 

 

12. Dokumentacija nov športni objekt 

 

 Šport, kot ena izmed najpomembnejših družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper za 

izvedbo letnega programa potrebuje tudi primerno športno infrastrukturo, prvi korak pri 

načrtovanju investicije v športno infrastrukturo je izdelava projektne dokumentacije. 

 

 

Po proračunskih postavkah in višini sredstev 
 

Postavka Naziv programa v EUR 

2193 Športna vzgoja otrok in mladine (STŠ) 64.676 

2195 Športna rekreacija in drugo  4.000 

2197 Kakovostni in vrhunski šport  188.000 

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport  223.554 

2199 Drugi nameni 4.186 

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov  195.097 

1084 Velike športne prireditve 120.000 

2564 Svetovni pokal v športnem plezanju 20.000 

1082 Mestni stadion – odplačilo finančnega najema 757.000 

 Dokumentacija zahodna tribuna 20.000 

3060 Delovanje Javnega zavoda za šport  1.509.000 

3061 Delovanje zavoda Bonifika  480.000 

1101 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje  190.000 

3011 Športni park Dekani 140.000 

2542 Plezalna stena  756.504 

2543 Športna zveza 40.000 

3043 Športni park Šmarje 480.000 

3565 Dokumentacija – nov športni objekt 15.000 

 

V primeru, da v razpisanih programih športa ni prijav, se sredstva razporedijo med ostale 

programe športa, prednostno znotraj svojega področja. 

Proračunskih sredstev za namen uporabe in najem športne infrastrukture v upravljanju Javnega 

zavoda za šport Mestne občine Koper in zavod Bonifika, 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 in Zavodu Bonifika. Izvajalci, ki bodo z javnim razpisom izbrani za izvajanje 

programov na športni infrastrukturi v upravljanju Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper 

in Zavoda Bonifika, bodo za ta namen prejela kvoto razpoložljivih ur za izvedbo le-teh 

sofinanciranih programov športa. 
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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 2022 spremeni višina sredstev, 

opredeljenih za posamezni namen na področju športa, se ustrezno uskladi tudi Letni program 

športa Mestne občine Koper za leto 2022. 

 
 
Številka: 671-82/2021       MESTNA OBČINA KOPER  
Koper,                            Župan 
                        Aleš Bržan 
 


