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Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97)  
 
 
 

R A Z G L A Š A M 
 
       

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za 
upravljanje Športnorekreacijskega centra Bonifika v Kopru 

         
 
 
 
Št.: 621-1/94                                                                    Županja Mestne občine Koper 
Koper, 10. julija 1998                                                                 Irena Fister 
      
 
 
 
 
Na podlagi 3., 7. in 32.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št.32/93) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97) 
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 9. julija 1998  sprejel 
 
 

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za 
upravljanje Športnorekreacijskega centra Bonifika v Kopru 

 
 

1.člen 
 
Besedilo 8.člena Odloka o koncesiji za upravljanje Športnorekreacijskega centra 
Bonifika v Kopru (Uradne objave, št.92/94) se v celoti spremeni in glasi: 
 
“Koncesionar je lahko oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje 
dejavnosti “O/92.61 Obratovanje šprotnih objektov” in dejavnosti “0.92/72 Druge 
dejavnosti za sprostitev, d.n.”. 
 
Koncesionar mora v postopku podelitve koncesije dokazati, da je potrebno strokovno 
- kadrovsko, organizacijsko in kapitalsko usposobljen za pripravo programa 
opravljanja dejavnosti in izvajanje koncesionirane javne službe.“ 
 

2.člen 
 

Besedilo prvega odstavka 11.člena odloka se spremeni in glasi:  
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“Letni program vzdrževanja in programa razvoja ŠRC, sprejema koncesionar, na 
podlagi predhodnega soglasja  župana, ob pridobitvi mnenj koncedenta, upravnega 
organa, pristojnega za šport in Sveta uporabnikov ŠRC Bonifika.”. 
 

3.člen 
 

V 12.členu odloka se doda nov, drugi odstavek, ki glasi: 
 
 “Koncedent za nastalo škodo iz prejšnjega odstavka odškodninsko ne odgovarja.”.  
 

4.člen 
 

Besedilo 13.člena odloka se v celoti spremeni in glasi: 
 
“Koncedent je Urad za gospodarske javne službe in promet, ki odloča v upravnem 
postopku o izbiri koncesionarja, po pridobljenem mnenju upravnega organa, 
pristojnega za šport, na podlagi sklepa o javnem razpisu, ki ga sprejme župan. 
 
Po dokončnosti odločbe o izbiri, sklene z izbranim koncesionarjem koncesijsko 
pogodbo župan.” 
 

5.člen 
 
V 14.člena odloka se v prvem odstavku beseda “koncedent” nadomesti z besedo 
“župan”, pred besedo “kriterije” pa doda beseda “podrobnejše”. V drugem odstavku 
istega člena pa se beseda “Koncedent” nadomesti z besedno zvezo “Upravni organ, 
pristojen za šport”. 
 

6.člen 
 
V 16.členu odloka se število “5” nadomesti s številom “7”. 
 

7.člen 
 

V 17.členu odloka se besedilo “odločitve o izbiri” nadomesti z besedilom “dokončne 
odločbe o izbiri, če mu je koncedent ponudil v podpis pogodbo, ki je skladna z 
zakonom, odlokom, razpisnimi pogoji in koncesionarjevo ponudbo”. 
 

8.člen 
 

V 20.členu odloka se besedilo “za svoje storitve določa koncesionar v soglasju s 
koncedentom”, nadomesti z besedilom “za storitve določa župan, na predlog 
koncesionarja”. 
 

9.člen 
 

V 21.členu odloka se v  prvem odstavku besedna zveza  “Svet ŠRC”, nadomesti z 
besedilom “Svet uporabnikov  ŠRC (v nadaljnem besedilu Svet ŠRC)”. 
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V 21.členu odloka se v drugem odstavku besedilo prve alinee nadomesti z naslednjim 
besedilom “upravni organ, pristojen za šport – enega”, besedilo druge alinee pa 
nadomesti z naslednjim besedilom “ravnatelji osnovnih in srednjih šol iz mesta 
Koper, oboji po enega; prestavnike izberejo na razgovoru, ki ga skliče koncedent”, v 
četrti alinei pa beseda “tri” nadomesti z besedo “štiri”. V celoti se črta peta alinea 
drugega odstavka 21.člena odloka. 
 
V 21.členu odloka se v četrtem odstavku besedna zveza “občinski organ, pristojen za 
šport” nadomesti z besedo “koncesionar”, v petem odstavku pa se besedilo “do 
preteka roka za oddajo razpisnih ponudb po prvem razpisu natečaja za oddajo prve 
koncesije” nadomesti z besedilom “v enem mesecu po sklenitvi koncesijske 
pogodbe“.  
 

10.člen 
 

V 22.členu odloka se doda nov, tretji odstavek, ki glasi: 
 
 “Mnenja iz prejšnjega odstavka in druga zahtevana mnenja, predloži pristojnim 
organom koncesionar skupaj z ustrezno dokumentacijo.” 
 
 
 

11.člen 
 
V 24.členu odloka se besedilo “upravni organ, pristojen za šport oziroma pristojni 
organ občinskega sveta” nadomesti z besedilom “koncedent oziroma od njega 
pooblaščena institucija”. 
 

12.člen 
 
Besedilo 27.člena odloka se v celoti spremeni, tako da se glasi: 
 
“Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v  režijo. 
 
Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z razdrtjem.” 
 

13.člen 
 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
 
Št.: 621-1/94                                                                  Predsednik Občinskega sveta 
Koper, 9. julija 1998                                                                Mestne občine Koper                                 
                                                                                   Lojze Peric 


