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1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Letni program športa v
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PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I. PRAVNA PODLAGA
13. člen Zakona 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, št. 26/14) in Statut Občine Ankaran (Uradni
list RS, št. 17/15).
II. SOGLASJE K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ANKARAN

ODLOKA

O

Občinski svet Občine Ankaran je na 23. 3. 2021 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran.
Finančne in druge posledice:
Sofinanciranje športa v občini je odvisno od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Glede na to, da je
občina že doslej v namenjala sredstva za sofinanciranje letnega programa športa, sprejem Letnega programa
športa v občini Ankaran za leto 2021 v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja področij športa
in nima dodatnih finančnih posledic.
III. ZAKLJUČEK
Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2021.
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PRILOGA II.
PREDLOG
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na . seji dne 23. 3.
2021 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ANKARAN ZA LETO 2021
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2021.
2. Ta sklep velja takoj.
Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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PRILOGA III.

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Statuta
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na svoji __ seji, dne 23. 3.
2021 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ANKARAN ZA LETO 2021
1. člen
(vsebina)
Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi
proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Ankaran
za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ 2021) določi:
•
vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
•
višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2021.
2. člen
(programi in področja športa)
V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
•
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
o celoletni prostočasni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO),
o celoletni pripravljalni programi za otroke (ŠV-PRI).
•
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
o celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
•
Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
o celoletni tekmovalni programi odraslih,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega
(OR) razreda.
•
Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
o celoletni športno-rekreativni programi za odrasle in starejše.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
•
uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
•
obratovanje športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
•
ŠRP Sv. Katarina: obratovanje in upravljanje,
•
ŠRP Sv. Katarina: investicija.
RAZVOJ:
•
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
•
delovanje športnih društev in zvez.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
•
lokalno pomembne športne prireditve (maratoni, olimpijska bakla in druge športne prireditve).
3. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 (Ur. list
RS, št. 200/2020), in sicer:
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2021
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA

p. p.

ŠV-PRO

celoletni prostočasni programi otrok in mladine

ŠV-PRI

celoletni pripravljalni programi otrok

ŠV-USM

celoletni tekmovalni programi otrok in mladine

ŠV-USM

dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR

KŠ

celoletni tekmovalni programi

KŠ

dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

VŠ

dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR,
OR

RE

celoletni športno-rekreativni programi

ŠSTA

celoletni športno-rekreativni programi

v%

v%
(abs.)

8,74%

3,59%

51.292,51 € 40,78%

16,74%

sredstva
11.000,00 €

2193
2195
2197

5.500,00 €

4,37%

1,79%

30.000,00 € 23,85%

9,79%

OBJEKTI

uporaba plačljivih športnih objektov

OBJEKTI

obratovalni stroški športnih objektov

1.500,00 €

1,19%

0,49%

RAZVOJ

izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu

1.500,00 €

1,19%

0,49%

DEDR

delovanje športnih društev

8.000,00 €

6,36%

2,61%

DEDR

delovanje občinske športne zveze

8.500,00 €

6,76%

2,77%

PRIR

druge lokalno pomembne športne prireditve

8.500,00 €

6,76%

2,77%

SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS

125.792,51 € 100,00% 41,05%

strokovna in informacijska podpora upravljanju športa

2197

športne prireditve posebnega pomena:

OBJEKTI
OBJEKTI

RAZVOJ
PRIR

1,33%

0,78%

1084

30.000,00 € 16,61%

9,79%

ŠRP Sv. Katarina - investicija

1083

52.928,00 € 29,30%

17,27%

ŠRP Sv. Katarina - upravljanje

3118

95.312,50 € 52,76%

31,10%

SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA

2.400,00 €

180.640,50 € 100,00% 58,95%
306.433,01 €

100,00%

4. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
•
z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci (p. p.: 1084, 2193,
2195, 2197),
•
na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 2197 –
del),
•
na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083),
•
na osnovi sredstev načrtovanih na postavki za upravljanje ŠRP Sv. Katarina (p. p.: 3118).
5. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini Ankaran za leto 2021. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se
izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne
dokumentacije.
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6. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih
področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunskih postavk (1084, 2193, 2195, 2197)
prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2021.
8. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini Ankaran za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

6

