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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ŠPORTA  
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 

(Uradni list RS, št. 84/2001) 
 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je v letu 2001 sprejel Pravilnik o financiranju športa 
v Občini Miren-Kostanjevica, ki je bil dne 26.10.2001 objavljen v Uradnem listu RS, katerega 
sestavni del so tudi normativi in kriteriji za vrednotenje športnih programov.  
 
Strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se je 
nekajkrat srečala s situacijami, ko so se na razpis prijavili izvajalci športne dejavnosti 
(individualni športniki), ki imajo stalno prebivališče v naši občini, vendar so člani športnih 
društev s sedežem v drugih občinah. Ker mora občina podpirati mlade perspektivne 
športnike, tudi tiste, ki nimajo možnosti športnega udejstvovanja v naših društvih in klubih iz 
razloga, ker naša društva oz. klubi ne gojijo določenih športnih disciplin, predlagamo, da se v 
pravilniku natančno definira, da imajo možnost prijave na razpis tudi individualni športniki 
(prvi in drugi predlog sprememb). 
 
Skladno s pravilnikom za kulturo predlagamo, da komisija svoj predlog razdelitve sredstev na 
področju športa posreduje v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo 
(četrti predlog). 
 
Z namenom boljšega pregleda nad namensko porabo proračunskega denarja predlagamo 
poročilo o izvajanju dejavnosti dvakrat letno (peti predlog). 
 
Zadnji del petega predloga je nastal z namenom pregleda nad kulturnim ter družabnim 
dogajanjem v občini in možnostjo vodenja t.i. napovednika dogodkov. 
 
Zaradi boljše prepoznavnosti občine v javnosti ter zavedanja o pripadnosti predlagamo 
sprejem šestega predloga.  
 
Predloge sprememb pravilnika je Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo 
obravnaval ter vsebinsko uskladil na svoji seji dne 23.6.2008, zato Občinskemu svetu 
predlagamo, da jih sprejme v predlagani obliki.  
 
 
Pripravila: Roberta Filipič      Zlatko Martin Marušič 

Župan 
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- Predlog sprememb Pravilnika 
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PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA 
o financiranju športa v Občini Miren-Kostanjevica  

(Uradni list RS, št. 84/2001) 
 

Predlogi občinske uprave: 

1.  

V 2. členu naj se doda-popravi prvo alinejo, tako da se besedilo glasi: 

- imajo sedež v Občini Miren-Kostanjevica (pravne osebe), 
- imajo stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica (individualni športniki), 

2.  

V 3. členu naj se doda novo alinejo, ki naj se glasi: 

- individualni športniki 

3.  

V 4. odstavku 6. člena naj se drugi stavek oz. besedilo »po roku za oddajo prijave« spremeni 
tako, da se drugi stavek glasi:  

Izvajalec razpisa prijavljene z nepopolnimi vlogami pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po 
datumu odpiranja vlog. 

4.  

V 12. členu naj se drugi stavek (»Tako ovrednotene programe komisija predlaga občinskemu 
svetu v sprejem.«) zamenja z naslednjim tekstom: »Predlog o izboru in razdelitvi sredstev 
posameznim izvajalcem komisija posreduje v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, šport in 
tehnično kulturo. ». 
 

5.  

Besedilo prvega odstavka 13. člena naj se zamenja z naslednjim besedilom:  

Izvajalci morajo v tekočem letu najkasneje do 31.7. oddati prvo, do 31.1. pa drugo polletno 
vsebinsko poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 31.3. 
pa še finančno poročilo z bilanco stanja. 
 
V drugem odstavku naj se v prvem stavku beseda »letnih« nadomesti z besedo »polletnih«, 
v drugem stavku pa naj se beseda »letnega« nadomesti z besedo »polletnega«. 
 
V 13. členu naj se doda nov odstavek: 

Prav tako so dolžni izvajalci oz. organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini 
posredovati vabilo oz. napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi 
njegovo morebitno odpoved. 



6.  

Med obstoječi 13. in 14. člen naj se doda nov člen: 

V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno 
promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oz. na vabilu dodajo grb občine, ob 
vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren-
Kostanjevica.  

Ustrezno z dodanim novim členom se preštevilčijo vsi naslednji členi Pravilnika. 

 

Pripravila: Roberta Filipič 
 

Zlatko Martin Marušič 

Župan 

 

 


