OB INA VIPAVA
SVET OB INE VIPAVA
Na podlagi 16. lena Statuta ob ine Vipava (Uradni list RS, št. 54/2002, 83/2002 in 91/2005)
in 5. lena Pravilnika o vrednotenju programov športa v ob ini Vipava (Uradno glasilo 5/2000
in Ur. list RS, št. 54/2002) je Ob inski svet na svoji _____ redni seji, dne
______________sprejel
Sklep o letnem programu športa v ob ini Vipava za leto 2008
1. len
S sklepom o letnem programu športa v ob ini Vipava za leto 2008 Ob ina Vipava dolo a
obseg in vrsto dejavnosti, ki se sofinancirajo iz prora una Ob ine Vipava za leto 2008.
2. len
Letni program je podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa
športa, ki ga opravi župan.
3. len
Iz prora unskih sredstev Ob ine Vipava za leto 2008 v višini 50.000,00 EUR se sofinancira
naslednje športne programe:
1) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Zlati son ek
- nau imo se plavati
- ciciban planinec
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci
2) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati son ek
- Krpan
- nau imo se plavati
- drugi 80- urni programi
3) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4) Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
5) Športna vzgoja mladine
6) Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
7) Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
8) Interesna športna dejavnost študentov
9) Športna rekreacija
10) Kakovostni šport
11) Vrhunski šport
12) Šport invalidov
13) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu
14) Znanstveno raziskovalna dejavnost
15) Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
16) Velike mednaroden športne prireditev
17) Športni objekti
18) Informacijski sistem na podro ju športa
19) Mednarodna dejavnost
20) Delovanje društev, zvez, ipd.
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SVET OB INE VIPAVA
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes,l.r.

