Objavljeno v "Našem časopisu" št. 365 z dne 26. 10. 2009
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/2008),
23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in Statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet na 24. seji
dne 15. 10. 2009 sprejel

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTA
V OBČINI VRHNIKA
1. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »po pooblastilu župana«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Naš časopis, na spletni strani zavoda ter na
spletni strani Občine Vrhnika.«.
Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi najkasneje en mesec po sprejemu letnega programa športa za
naslednje proračunsko leto.«.
Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
»Rezultate javnega razpisa se objavi javno, in sicer na spletni strani zavoda, najkasneje en
mesec po podpisu pogodb z izvajalci letnega programa športa.«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta beseda »vsaj«.
4. člen
Peta alineja 10. člena se črta.
5. člen
Spremeni se odstavek 16.a člena tako, da se glasi:
»Ob podpisu pogodbe in poravnanih vseh obveznostih iz predhodnih koledarskih let do
javnega zavoda in do Občine Vrhnika bo Občina Vrhnika posameznemu izvajalcu programov
nakazala ustrezen odstotek skupne višine njemu namenjenih sredstev, in sicer glede na to, v
katerem mesecu je pogodba podpisana. Preostala sredstva za ta namen pa bo Občina
Vrhnika nakazovala v skladu s predlogom dinamike razpoložljivih sredstev, in sicer na
podlagi prejema pisnega obvestila javnega zavoda o realizaciji posameznega programa
izvajalca ter poravnanih vseh obveznostih do javnega zavoda in do Občine Vrhnika.«
6. člen
Spremeni se 17. člen tako, da se glasi:
»Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se
šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin na področju
športa.«.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

7. člen
Spremeni se četrti odstavek 18. člena tako, da se glasi:
»Javni zavod mora omogočiti občinski upravi vpogled v vso dokumentacijo, našteto v prvem
odstavku.«.
8. člen
V tretji alineji 20. člena se za besedo »registrirane« doda besedo »tudi«.
V prvi alineji drugega odstavka se za besedo »zakonodajo« črta ločilo vejica »,«.
9. člen
V prvi alineji prvega odstavka 22. člena se za besedo »šolstvo« črta ločilo vejica »,« in črta
besedo »znanost«.
10. člen
Za 25. členom se doda 26. člen, ki se glasi:
»Nerazdeljena sredstva iz posameznih vsebin se prerazporedijo po ostalih vsebinah tako,
kot se to določi v letnem programu športa.«
11. člen
26. člen in 27. člen se ustrezno preštevilčita na »27. člen« in »28. člen«.
12. člen
V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v vsebini »6. Športni objekti« črta
besedilo », telovadnica pri OŠ Log-Dragomer«.
V deveti alineji razpredelnice številka 7 se na koncu doda vejica in besedilo »športne
dvorane izven občine Vrhnika«.
V razpredelnici številka 7 se črta besedilo »Telovadnica OŠ Log-Dragomer« s pripadajočim
faktorjem »2«.
V razpredelnici se črta besedilo »Športno igrišče Dragomer« s pripadajočimi točkami »200«.
V drugem odstavku se za besedo »športa« doda ločilo vejica »,«.
13. člen
V zadnjem odstavku vsebine »12. Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni
lokalne skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu« se za besedo
»šolstvo« črta ločilo vejica »,« in beseda »znanost«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Naš
časopis.
Številka: 621-1/99 (3-01)
Datum: 16. 10. 2009

OBČINA VRHNIKA
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