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16 Uradni list RS, št. 16/2009
z dne 27. 2. 2009
575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči,
Stran 2167.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 29.
1. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Kanal ob Soči

1. člen

V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri vrednotenju športnih vsebin, prispelih na javni razpis komisiji administrativno – tehnično pomoč nudi predstavnik
Občinske uprave, pristojen za področje športa.«

2. člen

V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »v enem javnem mediju« nadomesti z besedilom »v Uradnem listu Republike
Slovenije«.

3. člen

V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in ga predložijo županu, kateri prejme sklep s katerim potrdi odločitev
komisije.«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glas: »Na osnovi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev izda
občinska uprava sklepe o izbiri izvajalcev.«.

4. člen

V 20. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2009575
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»Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Če izvajalec do rokov,
dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska
poraba sredstev, je izvajalec dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prav tako izvajalec
ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu na podlagi tega Pravilnika.«.

5. člen

V 21. členu se črta besedilo »in Zakona o javnem naročanju.«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-03/2009
Kanal ob Soči, dne 29. januarja 2009

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Kanal ob Soči
Na vrh
<< Nazaj
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