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OBČINA LOGATEC
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Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 012‐30/2014 ‐ 17
Datum: 22.12.2014
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec
(Logaške, št. 12/11) (v nadaljevanju: Pravilnik) izdaja Župan Občine Logatec naslednji

SKLEP
Na podlagi predhodno izvedenega poziva za pridobitev kandidatov, ter določil Pravilnika se v
posebno komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v Občini Logatec imenuje:
1. BORIS OBREZA, Tržaška 111, 1370 Logatec, kot predstavnik izvajalcev športnih programov,
2. ANJA SEDEJ, Tržaška 59, 1370 Logatec , kot zastopnik Odbora za družbene dejavnosti ter
3. DAMJAN BARUT, zaposlen v občinski upravi.
Obrazložitev
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške, št. 12/11) ki
določa, da javni razpis vodi posebna komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti, ki jo
sestavljajo trije člani in jo imenuje župan občine s sklepom na podlagi predloga izvajalcev športnih
programov v občini, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave. Odbor za družbene
dejavnosti iz svoje pristojnosti ter župan iz vrst občinske uprave sta že imenovala člana komisije. Dne
28.10.2014 je občinska uprava pozvala vse poznane športne organizacije in organizacije, ki se
ukvarjajo s športnimi programi, da do 11.11.2014 podajo lastne predloge. Do tega datuma je pravilno
dospelo 9 predlogov. Župan se je na podlagi prispelih prijav odločil kot je zapisano v izreku sklepa, saj
je član dosegu največje število predlogov. Dne 17.12.2014 se je na seji zbral Odbor za družbene
dejavnosti ter sprejel predlog županu, da iz vrst Odbora, v komisijo imenuje Anjo Sedej. Tretji član, pa
je član iz občinske uprave in sicer zaposlen na področju športa.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper ta sklep je dopusten upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži na Upravnem
sodišču RS na sedežu v Ljubljani ali na njegovih zunanjih oddelkih, in sicer v roku 30 dni od vročitve te
odločbe. Tožbo se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno pisno pri sodišču, priložiti pa je potrebno
izpodbijani akt v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožbi je treba priložiti po en prepis ali kopijo tožbe in
prilog za toženca ter za druge, če so z upravnim aktom prizadeti.

Župan
Berto MENARD
‐

Vročiti: BORIS OBREZA, TRŽAŠKA 111, 1370 LOGATEC (po 91. členu ZUP)
ANJA SEDEJ, TRŽAŠKA 59, 1370 LOGATEC (po 91. členu ZUP)
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Številka: 671‐10/2015 ‐ 16
Datum: 26.1.2016
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških
športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15), (v
nadaljevanju: Pravilnik) izdaja Župan Občine Logatec naslednji

SKLEP
Na podlagi predhodno izvedenega poziva za pridobitev kandidatov, ter določil Pravilnika se v
posebno komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v Občini Logatec dodatno imenuje:
4. MATJAŽ ŠVANJCER, Tržaška 81a, 1370 Logatec, kot predstavnik izvajalcev kolektivnih športnih
panog,
5. JELKA LORENČIČ KOŽMAN, Pavšičeva 32, 1370 Logatec , kot predstavnica krovne športne
organizacije.
Obrazložitev
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v
javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15), ki določa, da javni razpis vodi posebna
komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti, ki jo sestavlja pet (5) članov in jo imenuje župan
občine s sklepom na podlagi predloga izvajalcev tako individualnih kot kolektivnih športnih
programov v občini, Odbora za družbene dejavnosti, krovne športne organizacije in občinske uprave.
Člane za individualne športne panoge, občinske uprave ter odbora za družbene dejavnosti je župan
imenoval s sklepom št. 012‐30/2014 – 17 z dne 22.12.2014. Skladno z novim pravilnikom, pa je bilo
potrebno imenovati še dodatna dva člana: predstavnika kolektivnih športnih panog in predstavnika
krovne športne organizacije v občini. Dne 7.1.2016 je občinska uprava pozvala vse poznane športne
organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo s športnimi programi ter Športno zvezo Logatec, da do
22.1.2016 podajo lastne predloge. Do tega datuma je pravilno dospelo 12 predlogov za člana iz vrst
izvajalcev ter 1 predlog iz vrst krovne športne organizacije. Župan se je na podlagi prispelih prijav
odločil kot je zapisano v izreku sklepa, saj sta člana dosegla največje število predlogov.
Pouk o pravnem sredstvu
Zoper ta sklep je dopusten upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži na Upravnem
sodišču RS na sedežu v Ljubljani ali na njegovih zunanjih oddelkih, in sicer v roku 30 dni od vročitve te
odločbe. Tožbo se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno pisno pri sodišču, priložiti pa je potrebno
izpodbijani akt v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožbi je treba priložiti po en prepis ali kopijo tožbe in
prilog za toženca ter za druge, če so z upravnim aktom prizadeti.
Župan
Berto MENARD
‐

Vročiti: MATJAŽ ŠVANJCER, Tržaška 81a, 1370 Logatec (po 91. členu ZUP)
JELKA LORENČIČ KOŽMAN, Pavšičeva 32, 1370 Logatec (po 91. členu ZUP)
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