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Športna zveza Ajdovščina (ŠZA) je krovna organizacija društveno organiziranega športa v 

občini Ajdovščina. Ustanovitelji zveze so domicilna športna društva z namenom 

usklajevanja  določenih interesov in potreb, katere se odražajo v načinu izvedbe in 

organizacije posameznih športnih vsebin odnosno na institucije javnega sektorja na območju 

občine Ajdovščina. ŠZA je članica OKS – Združenje športnih zvez in poskuša upoštevati in 

slediti smernicam Nacionalnega programa športa, glede na potrebe lokalnih športnih 

društev. 

 

PROGRAMSKE VSEBINE 

Športna zveza Ajdovščina bo tudi v prihajajočem obdobju izvajala in razvijala naslednje 

programske vsebine in programe: 

 

PRIPRAVA NOVEGA ODLOKA ZA FINANCIRANJE LOKALNEGA ŠPORTA 

Upoštevajoč novim smernicam in analiz bomo v sodelovanju z Občino Ajdovščina pripravili 

predlog novega odloka o financiranju športa v občini Ajdovščina.  

PRIPRAVA PREDLOGA ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA  

Predsedstvo ŠZA pripravlja predlog LPŠ pred sprejemom proračuna za vsako leto posebej. Ob 

tem je pomembno tesno sodelovanje med člani predsedstva in članicami ŠZA za katero je 

pogoj za optimalno sestavo predloga pri posameznem sklopu delitve sredstev za LPŠ. 

SODELOVANJE Z INSTITUACIJAMI VLADNEGA IN NEVLADNEGA SEKTORJA 

ŠZA bo poleg že obstoječih sodelovanj z institucijami iz vladnega in nevladnega sektorja, 

poskušala pridobiti nova in na ta način še izboljšati razvoj civilne športne sfere v lokalni 

skupnosti. 

SODELOVANJE IN PRIJAVE V EVROPSKE STRUKTURNE SKLADE 

Prijava na razpise evropskih institucij s projekti, ki jih soustvarjajo članice ŠZA. Nadaljevanje 

izvedbe programa dvojna kariera športnikov, kateri temelji na iskanju oziroma ustvarjanju 

delovnih mest za športnike, ki zaključujejo z aktivnim tekmovanjem ter imajo cilj oziroma 

vizijo se po končani karieri nemudoma zaposliti.  

 

 

 



POMOČ PRI SOFINACIRANJU ŠPORTNIH DRUŠTVEV IN PRI PRIJAVI NA JAVNE RAZPISE  

Podajanje osnovnih informacij na primerih dobre prakse, pomoč pri izdelavi zaključnih 

poročil ter prijava na razpise državnih institucij s projekti.  

INFORMIRANJE DRUŠTEV 

Informiranje o aktualnem dogajanju in javnih razpisih se bo izvajalo preko uradne 

prenovljene spletne strani, Facebook strani ŠZA, sms sporočil na mobilne telefone, po 

elektronski pošti ter preko člankov v lokalih medijih.  

ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV 

V sodelovanju s članicami bomo organizirali prireditve, ki imajo promocijski učinek na 

delovanje športnih društev-članov ter prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za 

šport, športne aktivnosti in imajo učinek na gospodarstvo ter turizem. Te prireditve so: (Mini 

olimpijada, Podelitev priznanj najboljšim športnikom, strokovna izobraževanja iz področja 

športa – Dvojna kariera…). 

POVEZOVALNA VLOGA MED ZAVODOM ZA ŠPORT AJDOVŠČINA IN ŠPORTNO ZVEZO 

AJDOVŠČINA 

V skladu z dogovorom med Zavodom za šport Ajdovščina in Športno zvezo Ajdovščina bo 

Strokovni delavec Zavoda za šport opravljal naslednje naloge za ŠZA (20 ur tedensko) in 

Administrator ŠZA (20 ur) tedensko. 

Zavod za šport Ajdovščina bo skladno z nacionalnim programom športa ter zakonom o 

športu izvajal določene naloge za Športno zvezo Ajdovščina: 

 Obveščanje športnih društev o razpisih in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, 

 Pomoč pri pripravi promocijskih športnih prireditev ter skupnih akcij ŠZA, 

 Priprava zapisnikov za potrebe ŠZA, 

 Pomoč pri pripravi strokovnih predlogov za razvoj in financiranje športa v Ajdovščini, 

 Vodenje zapisnikov ŠZA 

 

V prihodnosti bi se bilo potrebno posvetiti tudi drugim vsebinam in nalogam: 

1. Izboljšanje pogojev za vsestranski razvoj športnic in športnikov 

a. Ureditev zaposlovanja (sofinanciranja) strokovnega kadra v športu 

2. Razvoj športnega turizma 

a. Ureditev in dopolnjevanje športno-turistične ponudbe (namestitvene 

kapacitete), ustvarjanje pogoje za priprave (športna dvorana) 

3. Razvijanje gibalne sposobnosti od malih nog naprej 

a. Razviti program s usposobljenim strokovno-pedagoškim kadrom, ki bi skrbel 

za razvijanje gibalnih sposobnosti za najmlajše v primernih objektih 

(gimnastična športna dvorana) 


