
 

 

Številka: 671-0002/2019 

Datum: 28.3.2019 

 

 

 

 

Na podlagi 29. čl Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine 

Puconci (Ur. l. RS, št.91/15) in Proračuna občine Puconci za leto 2019, sprejetega na 3.redni 

redni seji OS dne 14.2.2019, objavljen (Ur. list RS št.10/2019) je Občinski svet Občine 

Puconci na 4. redni seji, dne 28.3.2019 sprejel naslednji  

 

 
S K L E P 

 

 

1. Občinski svet Občine Puconci sprejema in potrjuje vsebino Letnega programa 

športa Občine Puconci za leto 2019.  

 

2. Letni program športa Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani 

občine.  
 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Puconci   

                                                                                                                         Ludvik Novak, 

                                                                                                                               župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA PUCONCI                                                                 
OBČINSKI SVET 

Puconci 80, 9201  PUCONCI     

tel.: 02/54 51 548, 545 91 00  fax: 02/545 91 01 

 
 



 

 

Na podlagi 7.člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98), Nacionalnega programa športa v 

RS (Ur. List RS št. 24/00 in 31/00), Pravilnika za vrednotenje programov športa v občini 

Puconci (Ur. List RS št. 39/2014), 17. člena Statuta občine Puconci (Ur.list RS št. 91/15) in 

Proračuna Občine Puconci za leto 2019, sprejetega na 3.redni seji OS dne 14.2.2019 (Uradni 

list RS št. 10/2019)  je Občinski svet Občine Puconci na svoji  4. redni seji dne 28.3.2019  

sprejel naslednji 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI  PUCONCI ZA LETO 2019 

 

 

Občina Puconci v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za 

uresničevanje javnega interesa na področju športa sprejema naslednji letni program športa, s 

katerim določa vrsto, obseg in programe športne dejavnosti za katere bo v letu 2019 z 

agotavljala proračunska sredstva tistim športnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi 

javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom 

športa in v interesu občine. 

 

Osnova za sofinanciranje programov športa je proračun občine Puconci za leto 2019, ki je bil 

sprejet na 3. redni seji občinskega sveta občine Puconci dne 14.2.2019  in bil objavljen v Ur. 

listu RS št. 10/2019, dne 15.2.2019. 

 

Skupna sredstva po tem proračunu namenjena za sofinanciranje v letu 2019 znašajo 92.000,00 

EUR in sicer za naslednje namene: 

 

• Sofinanciranje Športne zveze                7.000,00 EUR 

• Sredstva za kategorizirane športnike               2.000,00 EUR 

• Sofinanciranje izgradnje športnih objektov              6.000,00 EUR 

• Športna društva in organizacije                        70.000,00 EUR 

• Sredstva za druge potrebe na področju športa             4.000,00 EUR 

• Sofinanciranja OZ KMN Puconci               3.000,00 EUR 

 

Letni program športa obsega naslednje vsebine: 

 

1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine obsega najmanj 80 urno redno 

raznovrstno splošno športno rekreativno dejavnost v športnih društvih za otroke od 9. 

do 15. leta starosti v vadbenih skupinah z najmanj 15 udeleženci za zagotavljanje 

primerne psihofizične sposobnosti in zdravega načina življenja mladih. 

2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

zajema načrtno redno vadbo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 

rezultatov v individualnih in kolektivnih športih, kjer športniki tekmujejo v uradnih 

tekmovalnih  sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslove področnih in državnih 

prvakov. Programi vključujejo selekcije v starostnih kategorijah od 9. do 15. leta za 

otroke in od 15. do 18. leta za mladino. Selekcije pri individualnih športih morajo 

vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športih pa najmanj toliko kolikor je 

pogoj, da ekipa lahko tekmuje. 

 

3. Kakovostni in vrhunski šport odraslih obsega tiste individualne in kolektivne športe 

v katere sodijo redne priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, 

ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Delež 



sredstev bo razdeljen tudi društvom in klubom, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane 

športnike po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije. 

4. Športna rekreacija obsega športno rekreativno dejavnost odraslih, ki v programih 

redne vadbe v skupinah z najmanj 20 udeleženci in na športno rekreativnih prireditvah 

aktivno  izkoristijo prosti čas. 

5. Programi skupnega interesa na področju športa v občini obsegajo izvedbo 

občinskih prvenstev v različnih športih, športne prireditve-šport za vse, ter 

izobraževanje in  nadomestilo za delo strokovnih kadrov v društvih. 

6. Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov in naprav bodo v celoti 

porabljena za vzdrževanje športnih objektov. 

 

Vsi programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v 

občini Puconci (Ur.list RS, št. 39/2014), višina sredstev sofinanciranja po posameznem 

programu pa se določi v skladu z določili istega pravilnika. 

 

Postopek za pridobitev sredstev je naslednji: 

 

- po sklepu občinskega sveta se objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v   

      občini Puconci za leto 2019. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Občan ali  

      na spletni strani občine ali oboje. 

- po objavi razpisa imenuje župan posebno tričlansko komisijo, ki po pregledu in 

ocenitvi vlog pripravi izbor programov in predlog za sofinanciranje in ga predloži 

županu. 

- na podlagi ocenjenih vlog izda komisija sklep o dodelitvi sredstev. 

- po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba  med izvajalcem programa in občino kot 

sofinancerjem, kjer se podrobneje opredelijo vsebina, obseg, časovni okvir 

sofinanciranja ter način nadzora nad upravičenostjo porabe sredstev. 

- izvajalci programov na osnovi sklenjene pogodbe vložijo zahtevke za izplačilo 

sredstev v skladu s pogodbo. 

- po potrditvi upravičenosti zahtevka se izda sklep o nakazilu sredstev sofinanciranja, ki 

je osnova za izplačilo. 

 

Rok za vložitev prijave na razpis je določen v samem javnem razpisu in ne sme biti krajši od 

30 dni. Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev od dneva podpisa pogodbe o 

sofinanciranju, s tem, da je zadnji rok za vložitev zahtevkov  30.11.2019. 

 

Sredstva pridobljena na podlagi tega programa so strogo namenska, kar pomeni, da se lahko 

porabijo izključno za namen za katerega so bila pridobljena in je opredeljen v pogodbi o 

sofinanciranju. 

 

Veljavnost in uporabnost: 

 

Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in se 

uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za financiranje in sofinanciranje dejavnosti 

športa v občini Puconci v letu 2019. Letni program športa se objavi na spletni strani občine. 

 

 

Številka: 671-0002/2019                                           

Datum:  28.3.2019       

 

        Ludvik Novak, župan 

   


