
 

Občinski svet – Consiglio comunale 

 

 

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  V MESTNI OBČINI KOPER 

ZA LETO 2023 
 

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 2023 

 

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 
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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 2023 zagotovi 5.525.084,00 EUR sredstev, in sicer: 

Naziv programa v EUR 

Sofinanciranje športnih programov 689.513,00 

Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 10.000 

Velike športne prireditve 120.000 

Centralno tenis igrišče 20.000 

 Delovanje Javnega zavoda za šport  2.025.000 

 Delovanje zavoda Bonifika  10.000,00 

Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje  2.457.764 

Športna zveza 50.000 

Športni park Šmarje 132.807 

Dokumentacija – nov večnamenski športni objekt 10.000 

 

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, Kolesarska 

dirka "Velika nagrada slovenske Istre", Svetovni pokal v športni gimnastiki Koper, 

mednarodni teniški turnirji in Svetovni pokala v plezanju. 

 

3. Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 

 

Predvidena sredstva so namenjena za pristop k izdelavi dokumentacije za izvedbo 

nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru. 
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4. Nabavo opreme in investicije v športno infrastrukturo 

 

Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme. Sredstva za investicijsko 

vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena za ureditev 

objektov in igrišč v upravljanju javnega zavoda ter nabavo opreme.  

 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena predvsem za dobavo in polnjenje 

bazenskega filtra Olimpijskega bazena  Žusterna, sanacijo obale v Centru vodnih športov, 

sanacijo stika med ploščami pokrite tribune Mestnega stadiona Bonifika, računalniško 

opremo, blazino za skok s palico ter upihovalne enote za teniške balone. 

 

 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks  

Sredstva so namenjena za pristop k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev 

ogrevalnega bazena v bazenskem kompleksu. 

 

 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja  

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del ter izvedbo 

nadzora, na podlagi katerega je določena realna višini investicije v skupni vrednosti 

2.001.164 €. Izvajalec je bil v februarju 2023 uveden v delo, z gradbenimi deli pa bo pričel v 

mesecu marcu 2023, ko se otroci izselijo iz dvorane Burja v novo šoli ter dela dokončal v 

avgustu 2023. Namen in cilj projekta je v predvidenem obdobju celovito energetsko sanirati 

in obnoviti stavbo športne dvorane Burja, s ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično 

zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. Z izvedbo energetske sanacije in obnove se bodo 

izboljšali bivalni in delovni pogoji za uporabnike sanirane stavbe, zmanjšali pa se bodo tudi 

izpusti toplogrednih plinov, kar bo pozitivno vplivalo na ohranjanje okolja. Specifični cilji 

investicijskega projekta vključujejo skupni prihranek končne energije v stavbah po izvedeni 

sanaciji: 117.510 kWh letno, število energetsko saniranih javnih stavb: 1 javna stavba,skupna 

neto ogrevana površina energetsko saniranih javnih stavb: 1.655 m2, zmanjšanje izpustov 

CO2: 28.000 kg letno. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in 

pridobila kohezijska sredstva v višini 457.230,44 € ter na razpis Fundacije za šport, višina 

zaprošenih nepovratnih sredstev 75.000 €, kjer pa še ni znan izid razpisa. 

 

 Pump track Koper  

V okviru projekta je v letu 2023 v urbanem športnem parku predvidena ureditev pump track-

a s prostorom za piknike pod drevesi. Potrebno je pripraviti dokumentacijo nakar sledi 

izvedba javnega naročila za gradnjo. 

 

5. Centralno tenis igrišče 

 

Za organizacijo velikih teniških dogodkov mednarodnega pomena je ob teniških igriščih 

nujno potrebno tudi centralo prizorišče, ki nudi vse servisne in spremljevalne prostore za 

tekmovanja. Prvi korak pri načrtovanju predvidene investicije Centralnega tenis igrišča je 

izdelava projektne dokumentacije. 

 

6. 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 nujno intervencijsko in tekoče 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, Arena Bonifika ter Balinarska dvorana Žusterna).  
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7. Delovanje Športne zveze Koper 

 

Sredstva za delovanje športne zveze so namenjena za izvedbo letnega programa dela v letu 

2023 predvidoma za: 

 

 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, še posebej v Italiji, 

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

in prispevanje k njegovem 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, 

 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, 

 izvedba Mini olimpijade v sklopu tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, 

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

občini Koper, 

 obveščanje javnosti o športnih aktivnostih članov, zveze, OKS-ZŠZ 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 in zagotavljanje ažurnih vsebin spletne strani, 

 zbiranje informacij o prireditvah in zagotavljanje koledarja športnih prireditev in 

tekmovanj v Mestni občini Koper, 

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

le teh na spletnem mestu, 

 izdaja posebne priloge Primorskih novic s predstavitvijo programov športnih društev v 

začetku septembra, 

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

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

 izvedba postopka za izbor kandidatov in organizacija prireditve Športnik Kopra 2022, 

 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, 

 spodbujanje in koordinacija sodelovanja športnih društev v sklopu projekta vodnih 

športov in aktivnosti Active Koper 2023, 
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 sofinanciranje strokovnih seminarjev in organizacija izobraževanj za krepitev strokovnih 

kompetenc kadra v športnih društvih, 

 sodelovanje pri izvedbi tekaškega dogodka Istrski maraton. 

 
8. Delovanje zavoda Bonifika 

 

Sredstva za delovanje Zavoda Bonifika obsegajo sredstva za nemoteno tekoče delovanje 

Zavoda Bonifika. 

 

9. Športni park Šmarje 

 

Ureditev Športnega parka Šmarje je predvideva v dveh fazah. V letu 2023 so  sredstva v 

okviru projekta namenjena ureditev zunanjih športnih površin s spremljajočo infrastrukturo, 

ki vsebinsko zajema obnovo obstoječega nogometnega igrišča, izgradnjo večnamenskega 

igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, krožno trim stezo, fitnes na prostem, manjši 

servisno gostinski objekt z javnimi sanitarijami in parkirišče.  

Druga faza predvideva obnovo klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo, betonske 

tribune ter parkirišče ob klubskem objektu. Izdelana je PZI dokumentacija in v pridobivanju 

je gradbeno dovoljenje 

 

10. 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. 

 

V letu 2022 je bil izdelan elaborat preveritve umestitve športne dvorane. V letu 2023 so 

predvidena sredstva za programsko in prostorsko umestitev novega objekta, ki bo poleg 

športnih dejavnosti vključeval še druge prireditvene oziroma sejemske dejavnosti. 

 

Po proračunskih postavkah in višini sredstev 

 

Postavka Naziv programa v EUR 

2193 Športna vzgoja otrok in mladine (STŠ) 66.467 

2195 Športna rekreacija in drugo  1.770 

2197 Kakovostni in vrhunski šport  155.250 

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport  306.244 

2199 Drugi nameni 2.397 

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov  157.385 

1082 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 10.000 

1084 Velike športne prireditve 120.000 

2194 Centralno tenis igrišče 20.000 

3060 Delovanje Javnega zavoda za šport  2.025.000 

3061 Delovanje zavoda Bonifika  10.000 

1101 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje  2.457.764 

  Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme. 265.000 

 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks 10.000 

 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja 2.001.164 

 Pump track Koper 181.600 
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2543 Športna zveza 50.000 

2083 Športni park Šmarje 132.807 

2565 Dokumentacija – nov večnamenski športni objekt 10.000 

 

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. 

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. 

 

 

Št.: 671-2/2023 MESTNA OBČINA KOPER 

Koper, 23. februarja 2023 ŽUPAN 

 Aleš Bržan 

 


