URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 3/2016
Šentjernej, 4. april 2016

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.),
126/07, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 7/10) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 11. redni seji dne 23.3.2016 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah parc. št. 3978/2, 3978/4, obe k.o. Ostrog.

2. člen
Nepremičnini parc. št. 3978/2, 3978/4, obe k.o. Ostrog, prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023 (Ur.l. RS, št. 26/14),
15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na
11. redni seji, dne 23.3.2016, sprejel

L E T N I P RO G R AM ŠP ORTA
v o b č i n i Š e n tj e r n e j z a l e to 2 0 1 6
(LPŠ)
1. člen
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2016 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v
proračunu občine.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je
cilj ohranjati posledice današnjega načina življenja in dela ter preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 (Ur. vestnik Občine Šentjernej 1/2016) zagotovi
proračunska sredstva, ki so namenjena športu.
Sredstva se namenijo iz:
podprograma 18059001 Programi športa v skupni višini 33.800,00 €
18020 Agencija za šport – stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj 800,00 €
18021 Športni programi – JR 18.000,00 €
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 15.000,00 €

2. člen
Letni programa športa v občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2016
namenila:
- Agenciji za šport – stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj, največ do višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 (PP 18020)
- izvajalcem športnih programov z javnim razpisom največ do višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2016
(PP 18021);
- za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – stadiona pri OŠ Šentjernej, največ do višine predvidene v proračunu
Občine Šentjernej za leto 2016 (PP 18023)

3. člen
Z Letnim programom športa v občini Šentjernej za leto 2016 se sofinancirajo naslednje vsebine:
- interesna športna vzgoja otrok:
• interesna športna vzgoja predšolskih otrok (mali sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec in druge 60 urne športne
dejavnosti)
• interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati):
Športna vzgoja predšolskih otrok zajema vse tiste, ki se ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede
na njegovo pojavno obliki. Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo (otroci do 6 let).
Program na ravni lokalne skupnosti obsega Mali sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
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• propagandno gradivo,
• strokovni kader,
• najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Športna vzgoja šoloobveznih otrok zajema vse tiste, ki se ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede
na njegovo pojavno obliki. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 14 let, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, druge 80 urne programe in šolska športna tekmovanja.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
• propagandno gradivo
• organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev ter uvrstitve na regijskih in državnih šolskih športnih prvenstvih
• 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 otrok; strokovni kader in objekt
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport:
Športna vzgoja otrok
Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljito pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od
meril uspešnosti dela z otroki. V program se lahko vključijo otroci (od 6 do 14 let), ki imajo interes, sposobnost, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Program je lahko razdeljen v tri stopnje:
• cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur vadbe na leto
• mlajši dečki in deklice od 240 do 400 ur vadbe na leto
• starejši dečki in deklice od 300 do 800 ur vadbe na leto
Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira: objekt in strokovni kader.
Športna vzgoja mladine
Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez. Ta program športne vzgoje v nadaljevanju zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. V program se lahko vključijo mladinci (od 14 do 21 let).
Program je razdeljen v dve skupini.
• mlajši mladinci in mladinke v obsegu do 440 ur vadbe ne leto,
• starejši mladinci in mladinke v obsegu do 440 ur vadbe na leto.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: objekt in strokovni kader.
- kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik športa. Člani vadbene skupine so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo
v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. V program se lahko vključijo osebe (od 21 leta dalje),
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta do 320 ur programa.
- športne prireditve
Športne prireditve v lastni organizaciji se sofinancirajo le v primeru, če na njih sodelujejo športniki iz občine Šentjernej in so pomembne za popularizacijo športa v občini.
- športna rekreacija
- rekreativne lige
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti
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čim večje število ljudi v redne oblike športne dejavnosti.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
• najem objekta za 80 urni program vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah
• za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se prizna strokovni kader
• za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se prizna najemnina za objekt
- delovanje športnih društev
- izobraževanjem usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato bo lokalna skupnost podpirala usposabljanje, izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.

4. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v občini, v
kateri se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev, časovno se opredelijo roki za izplačilo
sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem bodo izplačana do konca proračunskega leta
2016.

5. člen
Občina Šentjernej lahko omeji obseg dodeljenih sredstev v letu 2016 tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila oziroma
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2015.

6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v skladu Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
4/09). Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo za planirane namene.

7. člen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

8. člen
Letni program športa v občini Šentjernej v letu 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej
in se uporablja za izvedbo športnih programov v občini Šentjernej v letu 2016.
Številka: 032-146/2016
Datum: 24.3.2016

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar
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