Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
RAZGLAŠAM

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IZ
JAVNIH SREDSTEV NA LOKALNI RAVNI V MESTNI OBČINI KOPER

ŽUPAN

Št.: K65-18/2003
Koper, 19. decembra 2003

Boris Popovič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba
US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 –
odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA IZ JAVNIH SREDSTEV NA LOKALNI RAVNI V MESTNI OBČINI
KOPER

1. člen
Besedilo 2. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave, št.13/02) se spremeni tako,
da se glasi:
» Izvajalci športnih programov v Mestni občini Koper so:
- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oz. športne panoge;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
- vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
- univerza;
- študentske organizacije.«
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2. člen
V 2. alineji 3. člena se beseda ''so'' nadomesti z besedo ''je'';
Besedilo 4.alineje se spremeni tako, da se glasi:
» - da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko
urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,«.

3. člen
Črta se 2. alineja 4. člena.

4. člen
V besedilu 10. točke 5. člena se črta beseda »ter« in na koncu besedila doda besedilo »ter
znanstveno raziskovalna dejavnost«.
Doda se nova 14. točka, ki se glasi:
»-izgradnja in vzdrževanje javnih in športnih objektov, stroški funkcionalnega
obratovanja ter nabava in obnova opreme.«
5. člen

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prijave na javni razpis iz prejšnjega člena tega pravilnika se vložijo na sedežu Mestne
občine Koper.
Predlog izbora programov in predlog sklepa za razdelitev razpoložljivih proračunskih
sredstev za športne programe pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
Župan Mestne občine Koper in je sestavljena iz treh (3) članov, najkasneje v 30 dneh od
sprejetja občinskega proračuna.«
Strokovna komisija lahko na osnovi strokovne ocene predlaga v program sofinanciranja
tudi programe, ki so za Mestno občino Koper pomembni in zanimivi.
K predlogu komisije lahko poda svoje mnenje strokovni svet za šport. V kolikor ne
poda svojega mnenja v 8 dneh, se šteje, da na predlog komisije nima pripomb.
Predlog izbora programov in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev
komisija preda v sprejem Županu Mestne občine Koper.«

6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah.

Št.: K65-18/2003
Koper, 18. decembra 2003

ŽUPAN
Boris Popovič

