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

R A Z G L A Š A M 
 

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

KOPER 
 

                                                                                          MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: K1053-3./2002                                                                       ŽUPAN 
Datum:   15. julija 2005                                                                    Boris Popovič, l.r. 
 
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  14. julija 2005  sprejel  

 
 

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

KOPER 
 
 

1. člen 
 
Druga alinea 2. člena se spremeni, tako da se glasi: 
“- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. 
športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;”. 
 

2. člen 
 
Četrta alinea 3. člena se spremeni, tako da se glasi:  
“- da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno 
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok 
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;”. 
 

3. člen 
 
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi: 
“Ob činska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci 
pridobijo le na podlagi prijave na vsakoletni javni razpis, ki ga lahko izvede Javni 
zavod za šport MO Koper.” 
 



4. člen 
 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se glasi:  
“Pogodbe, ki jih Mestna občina Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper 
skleneta z izbranimi izvajalci športnih programov za tekoče koledarsko leto, morajo 
vsebovati:…”. 
 
 

5. člen 
 
Prvi stavek tretjega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se glasi:  
“Sredstva namenjena plačilu stroškov vadbenega prostora se lahko na podlagi sklenjene 
asignacijske pogodbe med izvajalcem, Mestno občino Koper, Javnim zavodom za šport 
Mestne občine Koper in najemodajalcem, nakažejo slednjemu.” 
 

6. člen 
 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi: 
“Strokovni nadzor nad izvajanjem programov izvajata Javni zavod za šport Mestne 
občine Koper in Urad za družbene dejavnosti in razvoj mestne občine Koper.”  
 
                                                                     7. člen 
 
Prvi stavek tretjega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 
“Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, ki ga podpišeta strokovni delavec Javnega 
zavoda za šport Mestne občine Koper ali Urada za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper in izvajalec, oziroma strokovni delavec, ki v imenu izvajalca 
izvaja program.” 
 
 
  
                                                                                                MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: K1053-3./2002                                                                       ŽUPAN 
Datum:   14. julija 2005                                                                    Boris Popovič, l.r. 
 


