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Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 

ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) 

 

 

RAZGLAŠAM 

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT IN MLADINO 

MESTNE OBČINE KOPER 
 

 

   MESTNA OBČINA  KOPER 

Št.: 014-10/2015             ŽUPAN 

Koper, 22. septembra 2017        Boris Popovič 

 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 

US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 

ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) ter 27. člena Statuta Mestne 

občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 

39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. septembra 2017 sprejel  

 

 

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT IN MLADINO 

MESTNE OBČINE KOPER 
 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper (Uradne 

objave, št. 33/03, Uradni list RS, št. 123/04 in št. 24/15) se naslov odloka spremeni tako, da 

se glasi:  

 

»Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper«. 

 

2. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

»S tem odlokom Mestna občina Koper (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja Javni 

zavod za šport Mestne občine Koper (v nadaljevanju: zavod) za upravljanje, urejanje, 

vzdrževanje športnih in drugih objektov ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, 

organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa v Mestni občini Koper, predvsem 

z namenom izvajanja nacionalnega programa športa. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523


3. člen 

 

V prvem odstavku 2. člena se v imenu zavoda za besedo »šport« črta besedilo »in mladino«.  

 

V drugem odstavku se za besedilom »lo Sport« črta besedilo »e la gioventù«.  

 

4. člen 

 

Besedilo 3.a člena se črta.  

 

5. člen 

 

Besedilo tretjega odstavka 4. člena se črta. 

 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

 

6. člen 

 

V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

» Zavod lahko upravlja z objekti, ki so s sklepom o določitvi javnih športnih objektov 

občinskega pomena v Mestni občini Koper določeni kot javni športni objekti občinskega 

pomena in z objektih na katerih ima lastninsko pravico ustanoviteljica. Sklep o prenosu 

objektov v upravljanje zavodu sprejme župan.« 

 

V drugem odstavku se besedilo «s športom in mladino« nadomesti z besedilom »z 

dejavnostjo zavoda«.  

 

7. člen 

 

V 6. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »programov« pred podpičjem doda 

beseda » športa«. 

 

V deseti alineji prvega odstavka se besedilo »in izvajanje« nadomesti z besedo »izvajanja«. 

 

Besedilo drugega odstavka se črta. 

 

Besedilo prve alineje tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»- upravlja z objekti v skladu z določili 5. člena tega odloka;«. 

  

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.  

 

8. člen 

 

V prvem stavku 8. člena se besedilo »z objekti« nadomesti z besedilom »s športnimi objekti«.  

 

V šesti alineji se pred besedo »objektih« doda beseda »športnih«.  

 



9. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Dejavnosti zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 

in 17/08) so:  

 

 18.110  Tiskanje časopisov  

 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  

 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  

 56.101   Restavracije in gostilne  

 56.103   Slaščičarne in kavarne  

 56.104   Začasni gostinski obrati  

 56.300   Strežba pijač  

 58.110   Izdajanje knjig  

 58.130   Izdajanje časopisov  

 58.140   Izdajanje revij in druge periodike  

 58.190   Drugo založništvo  

 59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  

 59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih    

oddaj  

 59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  

 59.140   Kinematografska dejavnost  

 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  

 68.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem  

 68.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi  

 69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  

 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja  

 74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo  

 74.200   Fotografska dejavnost  

 74.300   Prevajanje  

 77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup  

 77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem  

 77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  

 78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve  

 79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj  

 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  

 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev  

 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti  

 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  

 82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  

 84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, 

razen    obvezne socialne varnosti  

85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije  

85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  

umetnosti  

 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

 90.010   Umetniško uprizarjanje  



 90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  

 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve  

 93.110   Obratovanje športnih objektov  

 93.120   Dejavnost športnih klubov  

 93.130   Obratovanje fitnes objektov  

 93.190   Druge športne dejavnosti  

 93.291   Dejavnost marin  

 93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  

 96.040   Dejavnosti za nego telesa.« 

 

10. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako da se glasi:  

 

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov:  

- 3 predstavnike ustanoviteljice ; 

- 1 predstavnika delavcev zavoda;  

- 1 predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper.«.  

 

11. člen 

 

V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:  

 

»Predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper imenuje župan na 

podlagi javnega poziva, ki ga pripravi in izvede strokovna služba ustanovitelja.«.  

 

12. člen 

 

Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine 

Koper, iz državnega proračuna, iz evropskih razpisov, s prodajo blaga in storitev na trgu, z 

donacijami, sponzorskimi sredstvi ter iz drugih virov.« 

 

13. člen 

 

V tretjem odstavku 22. člena se črta besedilo »in programa mladine«.  

 

14. člen 

 

V 26. členu se za besedo »športa« črta besedilo »ter programa mladine«.  

 

 

Predhodne in končne določbe  
 

15. člen 

 

Mandat člana sveta zavoda predstavnika mladine preneha z 31.12.2017.  

 



Določba 10. člena teh sprememb in dopolnitev odloka se začne uporabljati s potekom 

mandata dosedanjih članov sveta. 

 

16. člen 

 

Svet zavoda mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka sprejeti in uskladiti Statut zavoda 

v skladu z določili tega odloka. Do sprejema le-tega, zavod uporablja Statut in druge splošne 

akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem 

odlokom.  

 

 

Ostale splošne akte zavoda je potrebno uskladiti z določbami tega odloka v šestih mesecih po 

njegovi uveljavitvi.  

 

17. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 1.1.2018 dalje. 

 

 

 

   MESTNA OBČINA  KOPER 

Št.: 014-10/2015             ŽUPAN 

Koper, 21. septembra 2017        Boris Popovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


