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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) 5. člen Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Ankaran (Uradni list RS, št. 8/2020 in 64/2021) in Statut Občine Ankaran (Uradni list RS,
št. 17/15).
II. 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 2022 v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja področij športa in nima dodatnih
finančnih posledic.
III. ZAKLJUČEK
V skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran občina pridobi mnenje strokovnega
sveta za šport, sestavljenega iz treh članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih
s sedežem v občini. Strokovni svet za šport je dne 25. 1. 2022 podal pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa
športa v občini Ankaran za leto 2022.
Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2022.
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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 22. redni seji dne 10.
2. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ANKARAN ZA LETO 2022
1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2022.
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), 5. člena Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran (Uradni list RS, št. 8/2020 in 64/2021) in Statuta Občine
Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na svoji __ seji, dne 10. 2. 2022 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ANKARAN ZA LETO 2022
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 2022
(v nadaljevanju: LPŠ 2022) določi:
•
vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
•
višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2022.
2. člen
(programi in področja športa)
V letu 2022 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:
▪ nakup plavajočega pomola,
▪ LED osvetlitev nogometnih igrišč,
▪ postavitev fitnesa na prostem.
RAZVOJ:NE DEJAVNOSTI:
•
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
▪
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
•
delovanje športnih društev in
▪
delovanje športne zveze - KLIF
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
•
športne prireditve posebnega pomena (maratoni in drugo),
▪
druge lokalno pomembne športne prireditve.
3. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 199/2021), in sicer:
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ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
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 odraslih

KŠ

dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

VŠ

dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR

RE

celoletni športnorekreativni programi odraslih

ŠSTA

celoletni športnorekreativni programi starejših

OBJEKTI

uporaba plačljivih športnih objektov

OBJEKTI

obratovalni stroški športnih objektov

RAZVOJ

izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu

ORG

delovanje športnih društev

ORG

delovanje občinske športne zveze

PRIR

druge lokalno pomembne športne prireditve

PRIR

športne prireditve posebnega pomena

p. p.

3189

1084

SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS
RAZVOJ

strokovna in informacijska podpora upravljanju športa

OBJEKTI

ŠRP Sv. Katarina - nakup plavajočega pomola

OBJEKTI

ŠRP Sv. Katarina - LED osvetlitev nogometnih igrišč

OBJEKTI

ŠRP Sv. Katarina - fitnes na prostem

OBJEKTI

ŠRP Sv. Katarina - upravljanje

2022
v%

v%
(abs.)

18.500,00 €

13,70%

5,20%

58.000,00 €

42,96%

16,29%

1.000,00 €

0,74%

0,28%

13,33%
0,74%
0,74%
8,15%
6,30%
5,93%
7,41%

5,06%
0,28%
0,28%
3,09%
2,39%
2,25%
2,81%

sredstva

18.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
8.500,00
8.000,00
10.000,00

€
€
€
€
€
€
€

135.000,00 € 100,00% 37,92%
3189
1083
3113
3118

SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA

2.400,00
48.800,00
30.000,00
34.298,00
105.480,00

€
€
€
€
€

1,09%
22,08%
13,58%
15,52%
47,73%

0,67%
13,71%
8,43%
9,63%
29,63%

220.978,00 € 100,00% 62,08%
355.978,00 €
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.: 3189, 1084),
•
na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 3189),
•
na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083, 3113),
•
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 2022 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa
za sofinanciranje LPŠ v občini Ankaran za leto 2022. 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.
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 proračunske postavke (3189) 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 2022.
8. člen
(veljavnost LPŠ)
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LPŠ v občini Ankaran za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:
Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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