Objavljeno v Našem časopisu št. 374 z dne 30. 8. 2010

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in
dopolnitve), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet na 30. redni seji dne 8.
7. 2010 sprejel

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTA
V OBČINI VRHNIKA
1. člen
Besedilo 5. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi komisija, opredeljena v 9. členu tega
pravilnika.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni
rok določi župan s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in
kriteriji. Strokovna in administrativna dela za potrebe razpisa, vključno s pripravo razpisne
dokumentacije, opravlja javni zavod Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem
Vrhnika (v nadaljevanju: »zavod« ali »javni zavod«).
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.«
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedna zveza »javnega zavoda« nadomesti z »občinske
uprave«.
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni možna pritožba na občinsko upravo. O
pritožbi na drugi stopnji odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je
sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »komisije,« briše besedna zveza »javni zavod« in
doda beseda »občinska uprava«.
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možna pritožba na občinsko
upravo. O pritožbi na drugi stopnji odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba.
Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se briše besedilo »javni zavod,« ter »tripartitne«.

5. člen
V 22. členu pod poglavjem A se pri točki:
1. za besedo »športu« briše besedilo do ločila ».«
2. za besedo »dejavnost« briše besedilo do ločila ».«
3. za besedo »dejavnost« briše besedilo do ločila ».«
4. za besedilom »občinske športne prireditve« briše besedilo do ločila ».«
5. za besedama »področju športa« briše besedilo do ločila ».«
Pod poglavjem B se v prvem odstavku briše besedilo », v skupni vrednosti največ 12,5 %
sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna«.
6. člen
V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v petem odstavku besedilo »Izvajalci
letnega programa športa« nadomesti z »Izvajalci športnih programov«.
V devetem odstavku se pri točki »a.« za besedo »otrok« briše besedi »in mladine«.
7. člen
V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v preglednici 1.1 besedo »Plavanje«
nadomesti z besedami »Naučimo se plavati« ter števila »20« (v isti vrstici) s števili »10«.
8. člen
V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v 7. točki (Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) briše drugi odstavek, v 8. točki (Znanstveno –
raziskovalna dejavnost) se briše drugi odstavek, v 9. točki (Založniška dejavnost) se briše
drugi odstavek, v 10. točki (Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne
prireditve) se briše tretji odstavek, v 11. točki (Informacijski sistem na področju športa) se
briše drugi odstavek, v 12. točki (Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni
lokalne skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu) se briše drugi
odstavek.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Naš
časopis.
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