
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 10. člena Statuta Občine Jesenice 
(Ur. l. RS, št. 2/2000) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji, dne 26.9.2002 sprejel

Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v 
občini Jesenice

1. člen

v 2. členu se četrta alinea dopolni tako, da se glasi:
• javni zavodi s področja športa,vzgoje in izobraževanja iz občine Jesenice.

2. člen

V 3. členu se prva alinea dopolni tako, da se glasi
• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo 

svojo dejavnost,oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno 
dejavnost,

• društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih,članstvu in plačani članarini.

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ( z motnjami v razvoju)
4. vrhunski šport
5. kakovostni šport
6. športna rekreacija
7. šport invalidov
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
9. delovanje zvez športnih društev
10. informatika in založništvo v športu
11. propagandna dejavnost v športu.

4. člen
V 5. členu se:
 v 1. odstavku se besedilo: strokovna služba pri Športni zvezi Jesenice zamenja z besedilom: 
Zavod za šport Jesenice.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Predlog Zavoda za šport obravnava komisija za program športa, ki jo imenuje župan občine 
Jesenice (v nadaljevanju komisija). Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev in ga posreduje 
županu, ki o  delitvi  sredstev odloči  s sklepom. Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. 
Mandat komisije je 4 leta.
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Komisija je sestavljena iz sedmih članov v sestavi:
• en predstavnik občinske uprave,
• en predstavnik pristojnega odbora,
• 5 predstavnikov dejavnosti športa v občini, ki jih županu predlaga Športna zveza Jesenice.

5. člen
6.člen  v prvem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
Pogodba mora vsebovati  sledeče elemente:
- vsebino in obseg programov
- čas realizacije programa
- pričakovani dosežki in rezultati
- obseg sredstev , ki  se zagotavljajo iz občinskega proračuna
- druge medsebojne pravice in obveznosti
- način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo  sredstev
- posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.

6. člen
Spremembe in dopolnitve  začnejo veljati osmi  dan po objavi  v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
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