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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 –
Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROMOCIJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV
MESTNE OBČINE KOPER

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopek in merila za dodelitev proračunskih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper.
2. člen
Sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper se izvede v skladu
z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.
3. člen
Pravico do sofinanciranja lahko uveljavljajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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-

so registrirana športna društva in klubi;
so zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz.
športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za preteklo leto;
ki skladno s spodaj navedenimi kriteriji zberejo minimalno število točk, določeno s
sklepom župana. Ti kriteriji so:
finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta, pri čemer
se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z
veljavnimi predpisi v RS;
tradicija;
medijska odmevnost.

Podrobnejšo razčlenitev posameznega kriterija, višino dodeljenih točk po posameznem
kriteriju in najnižje število zbranih točk kot pogoj za pridobitev pravice do sofinanciranja,
določi za posamezno leto s sklepom župan.

II. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
4. člen
Sofinanciranje promocije športnih društev in klubov se izvaja preko javnega razpisa.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za postopek javnega razpisa za sofinanciranje
promocije športnih društev in klubov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna RS.
5. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Za vodenje postopka javnega razpisa župan imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in
najmanj dva člana.
6. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
-

razširjenost športne panoge na mednarodni ravni;

-

razširjenost športne panoge na lokalni ravni;

-

množičnost na lokalni ravni.

Podrobnejšo razčlenitev posameznega merila in višino dodeljenih točk po posameznem
merilu določi s sklepom župan.
Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa se prijavitelju izračuna skupno število točk.
Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk,
ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev
in klubov.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.
7. člen
V postopku izbora se upoštevajo samo prijave, ki so oddane v roku, določenem z razpisom in
imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo ter so izpolnjene na razpisnih
obrazcih.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso
bile popolne, da jih v določenem roku dopolnejo.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih prijav in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki
so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje
odločitve o dodelitvi sredstev. Le-ta na podlagi predloga komisije odloči o dokončnem
seznamu in višini sofinanciranja s sklepom.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim prijaviteljem se uredijo s
pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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