OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002
Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/2008) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. seji,
dne 6.12.2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI AJDOVŠČINA
ZA LETO 2013
1.
Letni program športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini Ajdovščina. V njem so zajeti posamezni
programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
2.
V letu 2013 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:

1. SKLOP: PROGRAMI INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
• predšolske otroke,
• šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
• mladino in študente,
• otroke in mladino s posebnimi potrebami.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
Programi so namenjenih optimalnemu razvoju gibalnih sposobnosti, posredovanju osnovnih
gibalnih znanj in spodbujanju otrokove aktivnosti in razvoju osebnosti. Občina sofinancira
naslednje programe interesne športne vzgoje predšolskih otrok: Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Ciciban planinec, Alpsko smučanje, druge 60-urne programe (športna šola).
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi so namenjeni šoloobveznim otrokom z namenom spodbujanja gibalne aktivnosti,
za skladen razvoj otroka in mladostnika. Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih
otrok so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Alpsko smučanje, drugi 80-urni programi
(športna šola) ter Šolska športna tekmovanja.
1.3. Športna vzgoja mladine in študentov
Namen programov je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti
mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju
škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Občina
sofinancira 80 urne programe v izbranih športnih panogah.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne
integracije in vključevanja v vsakdanje življenje. Občina sofinancira 80 urne programe v
izbranih športnih panogah.
V program se predvideva vključitev 25 izvajalcev ter več kot 1000 otrok in mladih.
Za programe interesne športne vzgoje, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci se
namenja 16.860,00 €. Za izvajanje programov plavalni tečaji za predšolske otroke, športne
počitnice, šolska športna tekmovanja-občinski in področni nivo se namenja sredstva Zavodu

za šport v višini 7.798,00 € (v okviru proračunske postavke; Zavod za šport - dejavnost,
konto -Tekoči transferi v javne zavode-izdatki za blago in storitve).
2. SKLOP: PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT, KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
Programe kakovostnega in vrhunskega športa naj bi v letu 2013 izvajalo 12 športnih društev,
ki se ukvarjajo z različnimi športnimi panogami v katere naj bi se vključilo 1000 otrok in
mladih.
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključujejo otroke, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali
vrhunski športniki. Športni programi mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
2.2. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih,
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja
športa.
2.3. Vrhunski šport
Programi vrhunskega športa vključujejo pripravo in tekmovanja športnikov, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Sredstva za programe drugega sklopa se predvideva v višini 160.100,00 €. V okviru
navedenih sredstev se 3.000,00 € namenja za sofinanciranje strokovnega kadra športnim
društvom, ki so oziroma bodo pridobili sofinanciranje strokovnih delavcev s strani Ministrstva
za šolstvo in šport.

3. SKLOP: PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA INVALIDOV
3.1 Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa odraslih.
V programe se predvideva vključitev 27 izvajalcev ter 600 posameznikov.
3.2 Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji,
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
V programe se predvideva vključitev dveh izvajalcev ter 30 udeležencev.
Sredstva za programe športne rekreacije in športa invalidov se planirajo v višini 11.900,00 €.

4. SKLOP: PROGRAMI RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU
V četrtem sklopu razvojne in strokovne naloge v športu se predvideva sofinanciranje:
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- založniško dejavnost,
- športne prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,
- delovanje športnih zvez in društev,
- nabava športne opreme.
Za navedene programe se namenja 18.820,00 € ter 1.000,00 € za majski tek, ki se
zagotavljajo Zavodu za šport - dejavnost, konto -Tekoči transferi v javne zavode-izdatki za
blago in storitve).

V navedeni sklop se vključuje tudi nabava športne opreme, za kar se namenja 6.000,00 €.

5. SKLOP: PROGRAMI TEHNIČNIH ŠPORTNIH PANOG, MISELNA IGRA

V ta sklop so vključene tehnične športne panoge in miselna igra. Programe izvaja 10
izvajalcev, športnih društev za 200 udeležencev.
Za sklop se namenja sredstva v višini 21.320,00 €.
3.
Za izvajanje zgoraj opisanih programov se namenja naslednja sredstva:
PROGRAMI

SREDSTVA V €

%

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT, KAKOVOSTNI TER VRHUNSKI ŠPORT
(v skupnih sredstvih točke 2 je za sofinanciranje zaposlitve
strokovnega kadra predvidenih 3.000,00 €)

16.860,00
160.100,00

6,92
65,67

3. ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT INVALIDOV
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
5. TEHNIČNI ŠPORTI IN MISELNA IGRA

11.900,00
18.820,00
21.320,00
229.000,00
6.000,00
7.798,00

4,88
7,72
8,74
93,93
2,46
3,20

1.000,00

0,41

243.798,00

100

I. SKUPAJ SREDSTVA PROGRAMI 1-5
II. ŠPORTNA OPREMA
III. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA -izvajalec Zavod za
šport
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE, športne
prireditve –izvajalec Zavod za šport
SKUPAJ

Subvencionirana cena ure najema športne dvorane v Zavodu za šport, Osnovni šoli
Dobravlje, Osnovni šoli Šturje, Osnovni šoli Col in večnamenski dvorani Lokavec v letu 2013
znaša 10,37 €.
Številka: 671-1/2011
Datum: 6.12.2012
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