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Na podlagi 3., 7. in 9. čl. Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 
22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl. US: U-I-210/98-32, 
110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) 21. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur. l. RS, št., 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o 
postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik so-
financiranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
25/07), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 17. re-
dni seji, dne, 7. marca 2013, sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Pravilnika o sofinanciranju programov športa 

v Občini Selnica ob Dravi

1. člen
V drugem odstavku 4. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov športa v Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: pravil-
nik) se za besedo »sodelovanju« črta besedilo »s Svetom za šport 
oz. drugimi pristojnimi institucijami« in se nadomesti z nasle-
dnjim besedilom:«z Odborom za negospodarstvo.«

2. člen
7. člen pravilnika se spremeni in glasi: »Merila in kriteriji za 

razdelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku se ustrezno 
spremenijo in dopolnijo ter so priloga tega pravilnika in so ob-
javljena na spletnih straneh.«

3. člen
9. člen pravilnika se v celoti črta.

4. člen
Doda se novi 9. člen pravilnika, ki se glasi:
»Nadzor namenske porabe dodeljenih denarnih sredstev in iz-

vedbo predloženih programov opravlja Komisija za šport.«

5. člen
Doda se novi 9. a člen pravilnika, ki se glasi:
»Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena denarna 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
navajo od dneva plačila društvu do dneva vračila, v primeru, ko 
se ugotovi:
- da so bila dodeljena denarna sredstva delno ali v celoti nena-

mensko porabljena;
- da je društvo v vlogi za sofinanciranje dejavnosti navajalo ne-

resnične podatke;
- druge nepravilnosti pri porabi denarnih sredstev.

V primeru, da društvo krši določila prejšnjega odstavka tega 
člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.

6. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati z 

dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
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