OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/1998, 97//2001-ZSDP, 27/2002,
110/2002,15/2003), 16. člena Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/2002, 83/2002 in 91/2005)
in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Ur. list RS št.
17/2010) je Občinski svet na svoji ____ redni seji, dne _________ sprejel
Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2011
1.
Z letnim programom športa občina Vipava omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. V letnem programu športa občine Vipava za leto
2011 so določeni programi športa, ki bodo v letu 2011 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Letnega programa športa občine Vipava in v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Ur. list RS št. 17/2010).
2.
V letu 2011 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.
Interesna športna vzgoja zajema športno vzgojo otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Programi interesne športne vzgoje predšolski otrok so: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban
planinec in drugi 60-urni programi.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in
drugi 80-urni programi.
1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Namen programa 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.
1.4. Interesna 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.
Za izvajanje programov Zavoda za šport Ajdovščina (plavalni tečaji za predšolske otroke, šolska
tekmovanja) se namenja sredstva v višini 1.896,00 € ( v okviru proračunske postavke: Programi
športa, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).
2. SKLOP: PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT, KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V dani sklop spadajo programi v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnost in interes, da
bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na
športno uspešnost, rezultat je le eno od meril uspešnega dela s športniki.
Osnovni namen in cilj programa je načrtno vzgajanje mladih v vseh segmentih motoričnega ter
psihosocialnega razvoja, koristno preživljanje prostega časa ter kvalitetnejši proces selekcije v
posameznih športnih društvih.

2.2. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in
materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije na
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.
3. SKLOP: PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA INVALIDOV
3.1. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa odraslih.
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.
4. SKLOP: PROGRAMI RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU
Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu, raziskovalno dejavnost, založniško dejavnost, informacijski sistem na področju športa,
organiziranje športnih prireditev, delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne skupnosti ter
izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov in opreme.
3.
Za izvajanje programov naštetih v 2. točki tega sklepa se namenja v proračunu občine Vipava za leto
2011 sredstva v višini 54.000,00 €.
Številka:
Datum:
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Zakon o športu v 7. členu določa, da se za izvajanje športnih programov tako na nivoju države, kot
lokalnih skupnosti sprejme letni program športa.
2. Razlogi za sprejem ter cilj in rešitve sklepa:
Sprejem sklepa omogoča izvedbo javnega razpisa za izbor športnih programov za sofinanciranje v letu
2011.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Občinska uprava na podlagi sprejetega Letnega programa športa in zagotovljenih sredstev v proračunu
vsako leto razpiše javni razpis. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju in izvajanju
programov športa v tekočem letu.
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