O B Č I N A
K O Z J E

OBČINSKA UPRAVA

K 6. točki dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Kozje
PREDLOG PRAVILNIKA O UPORABI ŠPORTNEGA PARKA KOZJE

Predlagatelj: župan Dušan Andrej Kocman
Pristojno delovno telo: /

Gradivo pripravil: občinska uprava
Poročevalec:

Andreja Reher – občinska uprava

Vsebina:
- predlog Pravilnika o uporabi Športnega parka Kozje

Postopek sprejema: -

enofazni postopek

Predlog sklepa:
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) ter 16.
člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na redni seji dne sprejel
Pravilnik o uporabi Športnega parka Kozje.

O B Č I N A
K O Z J E

OBČINSKI SVET
predlog
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 –
ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na
redni seji dne sprejel

PRAVILNIK
o uporabi Športnega parka Kozje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene in pogoje uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način
in pogoje za izbor uporabnikov Športnega parka Kozje (v nadaljevanju: športni park).
Lastnik objekta in športnih površin v športnem parku je Občina Kozje (v nadaljevanju občina).
Za izvajanje tega pravilnika se sklene upravljavska pogodba z upravljavcem športnega parka (v
nadaljevanju upravljavec), na podlagi katere se določijo medsebojne pravice in obveznosti pri
upravljanju in trženju s športnim parkom.
2. člen
Športni park je v skladu z interesi občine namenjen za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– vzgojno-izobraževalna dejavnost,
– športna dejavnost,
– kulturna dejavnost,
– turistična dejavnost,
– mladinska dejavnost,
– druga dejavnost v skladu z interesi občine,
– druga dejavnost družbenega in komercialnega pomena.
3. člen
Športni park zajema naslednje objekte oz. površine:



centralni objekt v Športnem parku Kozje, parc. št. 488/1, k.o. 1242- Kozje s prostori fitnesa,
garderobami in spremljajočimi prostori
športno igrišče – stadion z atletsko stezo, parc. št. 452/0 , k.o. 1242- Kozje

