Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in
29/03)
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 72/93, 6/94 – Odl. US,
45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95, 73/95 – Odl .US, 9/96 – Odl. US,
39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Odl.
US, 36/99 – Odl. US, 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00- Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01,
16/02 – Skl. US, 51/02 in 108/03 – Odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 23. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02 – Odl. US, 110/02 in 15/03) ter 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet
Mestne občine Koper dne 4. novembra 2004 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT MESTNE OBČINE
KOPER
1. člen
Drugi odstavek 4. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 33/03) se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod lahko s soglasjem ustanoviteljice, v imenu katere poda soglasje župan, opravlja tudi
strokovne in druge naloge za neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju
Mestne občine Koper.«
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»v imenu katere poda soglasje župan.«
3. člen
Prva vrstica 7. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljice, v imenu katere poda soglasje župan, lahko
zavod izvaja tudi druge naloge:«.
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4. člen
V tretjem odstavku 14. člena se beseda »župan« nadomesti z besedilom »Občinski svet«.
5. člen
V 16. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- ima vsaj višjo stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne smeri,
- ima znanje slovenskega in italijanskega jezika,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela, ter
- mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje poklica.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji. Dosedanji tretji odstavek, pa se črta.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se:
- v četrti alinei za besedo »statutu« črta nadaljnje besedilo;
- črtata enajsta in dvanajsta alinea.
Dosedanja trinajsta alinea postane enajsta.
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Pravice iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena izvršuje v imenu
ustanoviteljice Občinski svet. Ostale pravice iz prvega odstavka tega člena pa izvršuje
župan.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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