Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018 ZNOrg) in 3. člena
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št.
70/2019) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. seji dne 16. 12. 2021 sprejel
Letni program športa v občini Ajdovščina
za leto 2022
1.
Letni program športa (LPŠ) predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in
smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini Ajdovščina. V njem so zajeti
programi in področja, ki so v posameznem letu opredeljeni kot javni interes in obseg finančnih
sredstev za te namene. Za sofinanciranje večine programov in področij je predvidena izvedba
javnega razpisa, v ostalih primerih se sofinanciranje izvaja neposredno, na podlagi sklenjene
pogodbe.
2.
V letu 2022 se v Letni program športa v občini Ajdovščina vključuje naslednje programe in
področja, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna:
I. PROGRAMI
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko
športno vzgojo, so vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov nacionalnih
panožnih športnih zvez.
1.1. promocijski športni programi (naučimo se plavati)
1.2. šolska športna tekmovanja
1.3. celoletni športni programi
1.4. programi v počitnicah in pouka prostih dneh
Za izvedbo programov pod točko 1.1., 1.2. in del programov 1.4. se sklene neposredna
pogodba z Zavodom za šport Ajdovščina, preostali programi bodo vključeni v JR.
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami zajema športne
programe, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom socialne integracije v vsakdanje
življenje.
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2.1. celoletni športni programi ter programi v počitnicah in pouka prostih dneh – programe se
vrednoti in zanje zagotavlja sredstva v okviru podpodročij 1.3. in 1.4. (celoletni športni
programi ter programi v počitnicah in pouka prostih dneh).
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vključuje športne
programe za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve nacionalnih panožnih športnih zvez.
3.1. programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike/ce in športne ekipe, v članskih starostnih
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega
prvaka, na mednarodnih tekmovanjih in imajo urejeno ustrezno registracijo.
4.1. programi na področju kakovostnega športa
5. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so s svojimi
športnimi dosežki dosegli naziv športnika mednarodnega, svetovanega ali olimpijskega
razreda.
5.1. programi na področju vrhunskega športa
6. Šport invalidov
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne učinke
(možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) kot tudi športne učinke
(možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo).
6.1. celoletni športni programi invalidov
7 . Športna rekreacija
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in
družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
7.1. celoletni ciljni športno rekreativni programi
8. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov.
8.1. skupinska gibalna vadba starejših
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II. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in
površin za šport v naravi je nepogrešljivi del letnega programa športa.
III. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki s
svojim udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti športa.
1. Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu je namenjeno izboljšanju kompetenc strokovnega
kadra, ki organizira in izvaja športne programe.
IV. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
V letu 2022 je predvideno neposredno sofinanciranje delovanja Zavoda za šport Ajdovščina.
Sofinanciranje delovanja občinske športne zveze (ŠZ) se izvaja v okviru javnega razpisa.
Sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnega delovanja ter sofinanciranje prireditve Mini
olimpijada in prireditve za podelitev priznanj za dosežke na športnem področju.
V. ŠPORTNE PRIREDITVE
Organizacija športnih prireditev je pomembna za športne organizacije, ki prireditve
organizirajo ter tudi za lokalna okolja, v katerih športne prireditve potekajo. Imajo velik vpliv
na razvoj turizma, gospodarstva ter na razvoj in negovanje športne kulture, saj pospešujejo
motivacijo za šport in športno dejavnost.
1. Športne prireditve
Del prireditev se sofinancira na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini
Ajdovščina, posamezne prireditve pa se sofinancira neposredno na podlagi neposredne
pogodbe z Zavodom za šport Ajdovščina (Ajdovski tek, Mestne igre-City games).
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3.
Za programe iz 2. točke se namenja naslednja sredstva:
a) Sredstva namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa
(proračunska postavka 18047 in 18132):
PROGRAMI/PODROČJA
PROGRAMI
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine in Športna
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami:
- celoletni športni programi
- programi v počitnicah in pouka prostih dneh
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport, programi na področju vrhunskega športa
5. Šport invalidov, celoletni športni programi
6. Športna rekreacija, celoletni športni programi
7. Šport starejših, skupinska gibalna vadba
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje občinske športne zveze (osnovni program 4.500,00 €,
Mini olimpijada 3.000,00 €, Podelitev priznanj v športu 2.500,00 €)
SKUPAJ (a)

SREDSTVA V €

%

22.000,00

8,80

171.000,00

68,40

30.000,00
500,00
1.500,00
9.200,00
3.500,00

12
0,20
0,60
3,68
1,40

2.300,00

0,92

10.000,00

4,00

250.000,00

b) Z letnim programom športa se opredeljuje še naslednje vsebine, za katere se zagotavlja
sredstva v občinskem proračunu (neposredno financiranje, izvedba javnega razpisa za
sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina, financiranje investicij na področju športa):
VSEBINE SOFINANCIRANJA
PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - izvajalec Zavod za šport
Ajdovščina
- plavalni tečaji 7.750,00 €
- šolska športna tekmovanja 2.950,00 €
- programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 8.750,00 €
proračunska postavka 18040, konto 413302
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
- Športni park Pale (tekoče vzdrževanje športnega parka in kolesarskega
poligona ter izgradnja skate parka): 51.640,00 €
proračunska postavka 18027

SREDSTVA
V€
19.450,00

2.007.597,63

- Zavod za šport – investicije (ureditev zasilnega izhoda, zamenjavo sistema
ogrevanja ter vzpostavitev hlajenja v mali in veliki dvorani): 35.000,00 €
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proračunska postavka 18050
- Tekoče vzdrževanje športnih igrišč po krajevnih skupnostih (plačilo
električne energije ter najnujnejša popravila): 10.000,00 €
proračunska postavka 18052
- Večnamenska gimnastična dvorana (gradnja dvorane): 964.401,63 €
proračunska postavka 18082
- Športno igrišče Planina (popravila na objektu ob športnem igrišču):
20.000,00 €
proračunska postavka 18087
- Športni park Gaberje (projektna dokumentacija): 15.306,00 €
proračunska postavka 18097
- Športno igrišče Budanje (dokončanje projektne dokumentacije ter
sredstva za izgradnjo športnega igrišča s potrebno deviacijo ceste ob
objektu podružnice Budanje): 414.000,00 €
proračunska postavka 18111
- Skakalnica Kovk (nadaljevanje gradnje skakalnic): 25.000,00 €
proračunska postavka 18120
- Športno igrišče Stomaž (postavitev lesene vrtne ute ob športnem igrišču):
5.000,00 €
proračunska postavka 18123
- Šporni park Col (projektna dokumentacija za ureditev pomožnih objektov
za potrebe športnega igrišča): 12.000,00 €
proračunska postavka 18124
- Športno igrišče Vrtovin (nadaljevanje urejanja športnega igrišča):
30.000,00 €
proračunska postavka 18126
- Športno rekreacijski objekt Skrilje (novogradnja): 89.250,00 €
proračunska postavka 18141
- Ureditev pomožnega nogometnega igrišča (ureditev travnate površine,
ograja, tribune): 27.000,00 €
proračunska postavka 18143
- Športno rekreacijski objekt Pale (izgradnja komunalnih priključkov za
športno rekreacijski objekt): 50.000,00 €
proračunska postavka 18144
- Urejanje kolesarskih enoslednic Pale (urejanje in legalizacija kolesarskih
enoslednic - trailov na širšem območju Pal): 83.000,00 €
proračunska postavka 18146
- Park za druženje in šport Vrtovče (novogradnja): 64.500,00 €
proračunska postavka 16067
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- Športni park Tiha dolina (učilnica v naravi ob parku) – moja pobuda:
21.800,00 €
proračunska postavka 18505
- Park za druženje in šport v Podkraju (ureditev dovozne poti ter postavitev
lesenega objekta ob balinišču) – moja pobuda: 15.000,00 €
proračunska postavka 18508
- ureditev košarkarskega igrišča Cesta 5. maja (preplastitev igrišča s
tartansko podlogo, zaris črt, zamenjava košev ter postavitev temeljev za
odbojkarsko igrišče) – moja pobuda: 15.000,00 €
proračunska postavka 18515
- plezalna stena moonboard v Hiši mladih – moja pobuda: 15.000,00 €
proračunska postavka 18516
- ploščad in plezalna stena športno igrišče Col (izgradnja ploščadi ob
športnem parku, postavitev plezalne stene) – moja pobuda: 15.000,00 €
proračunska postavka 18517
- naprave za rekreacijo v Selu in okolici (zunanje naprave za rekreacijo v
športnem parku na Sovinu) – moja pobuda: 14.700,00 €
proračunska postavka 18523
- rekreacijska točka ob Vertovčevi poti (postavitev rekreacijskih orodij ob
poti) – moja pobuda: 15.000,00 €
proračunska postavka 18524
DELOVANJE ZAVODA ZA ŠPORT
- delovanje Zavoda za šport Ajdovščina (stroški zaposlenih ter stroški
objektov, brez programskih sredstev in sredstev za izvedbo prireditev):
448.445,00 €
proračunska postavka 18040
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
1. Druge športne prireditve
- športne prireditve - izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
prireditev v občini Ajdovščina: 90.000,00 €
proračunska postavka 14009
- Ajdovski tek - izvajalec Zavod za šport Ajdovščina: 3.250,00 €
proračunska postavka 18040
- Mestne igre (City games) - izvajalec Zavod za šport: 15.000,00 €
proračunska postavka 18040
SKUPAJ (b)
SKUPAJ (a+b)

448.445,00

108.250,00
108.250,00

2.583.742,63
2.833.742,63

Ob morebitnih spremembah višine sredstev v proračunu občine se zneski v zgornjih tabelah
ustrezno uskladijo.
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4.
Športna društva kot izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa, imajo pravico do uporabe
javnih športnih objektov po subvencionirani ceni. Subvencionirana cena ure najema športnih
dvoran, igrišča z umetno travo in pomožnega nogometnega igrišča Zavoda za šport
Ajdovščina, polovice notranjega bazena v Zavodu za šport Ajdovščina, športnih dvoran
Osnovne šole Dobravlje, Osnovne šole Šturje, Osnovne šole Col, Osnovne šole Otlica ter
večnamenskih dvoran Lokavec, Budanje, Cesta in Črniče v letu 2022 znaša 10,37 €.
Športna društva kot izvajalci programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine imajo
pravico do uporabe javnih športnih dvoran po subvencionirani ceni kot je določena v
prejšnjem odstavku. Za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki so za
udeležence brezplačni, se določi cena za uporabo dvorane v višini 50 % subvencionirane cene.
Sprememba višine subvencionirane cene za navedene objekte ter subvencionirana cena za
ostale javne objekte, se določi v posebnih sklepih (cenikih).
5.
Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022 prične veljati naslednji dan po sprejemu
na seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
Številka: 671-2/2020
Datum: 16. 12. 2021
Tadej Beočanin,
župan,
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