Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.list RS št. 22/98), 17. člena Statuta občine Puconci
(Ur.list RS št. 91/15), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Ur. list
RS št. 39/2014), Proračuna občine Puconci za leto 2019, sprejetega na 3. redni seji OS dne
14.2.2019 (Ur. list RS št. 10/2019 ), ter sklepa Občinskega sveta št. 671-0003/2019 z dne
28.3.2019 Občina Puconci objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
PUCONCI ZA LETO 2019
1.
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini Puconci in
delujejo na območju Občine Puconci in sicer:
•
•
•

športna društva in klubi,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi za posamezna
področja,
zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

2.
Predmet sofinanciranja v letu 2019 so naslednji programi:
•
•
•
•
•

interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine, ki so vključeni v
organizirano vadbo športnih klubov in društev na področju občine,
šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe,
kakovostni in vrhunski šport odraslih,
delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih
programov,
investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že
obstoječih.

Skupna višina sredstev za sofinanciranje navedenih programov znaša 92.000,00 EUR.
3.
Izvajalci programov, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega člena tega razpisa vložijo prijavo za
dodelitev sredstev na predpisanih obrazcih SOF-ŠPORT 19, ki jih lahko dvignejo na
Razvojnem zavodu Občine Puconci, ali na spletni strani občine Puconci (www.puconci.si).
K izpolnjeni vlogi na predpisanih obrazcih je potrebno priložiti še naslednje priloge:
•
•
•
•

potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba pri UE M.Sobota,
zapisnik o opravljeni skupščini za preteklo koledarsko leto oz. zadnjem občnem zboru
program dela za leto 2019,
število članov, ki jih vključujejo

Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis programa s
predvidenim številom vključenih udeležencev, krajem izvajanja in določenim urnikom ter za

posamezno tekmovanje tudi tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno
ovrednoten z navedenimi viri financiranja.
4.
Rok za oddajo prijav na razpis je 30 dni od dneva objave. Vloga je potrebno poslati na naslov:
Razvojni zavod Občine Puconci
Bodonci 7
9265 Bodonci
s pripisom »Javni razpis – šport«, Ne odpiraj!
5.
Pravočasno prispele, administrativno popolne in pravilno izpolnjene vloge bodo ocenjene v
skladu z veljavnim Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Ur. list
RS št. 39/2014) s strani komisije, ki jo bo v ta namen imenoval župan Občine Puconci. Vloge,
ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa bodo kot neustrezne zavrnjene, prepozno prispele
vloge pa komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte vrnila prijavitelju. Komisija bo opravila
ocenjevanje vlog v 15 dneh po preteku razpisnega roka za oddajo vlog.
V primeru, da komisija ugotovi, da je vloga prispela pravočasno in je pravilno izpolnjena, ni
pa popolna s tem, da ji manjka katera od obveznih prilog iz 3.člena tega razpisa, pozove
prijavitelja na dopolnitev vloge. Ta je dolžan vlogo ustrezno dopolniti v roku osmih dni od
dneva prejema poziva na dopolnitev, če tega ne stori v tem roku se vloga kot neustrezna
zavrne.
6.
Predlagatelji programov bodo o rezultatih ocenjevanja vlog obveščeni v roku 30 dni od
datuma ocenjevanja vlog, izbrani izvajalci pa bodo povabljeni k podpisu pogodbe za
sofinanciranje v letu 2019.
7.
Izbrani izvajalec mora podpisati pogodbo o sofinanciranju najkasneje v 15 dneh od dneva
prejema le te, sicer se smatra, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
8.
Vlagatelji lahko vlagajo zahtevke za izplačilo s pogodbo odobrenih sredstev od dneva podpisa
pogodbe naprej, s tem, da je zadnji rok za vlaganje zahtevkov 30.11.2019. Stroški za
investicije zaključene v času od 1.12.2019 do 31.12.2019 se lahko uveljavljajo v prijavi na
razpis za leto 2020.
9.
Vlagatelji bodo sklepe o izplačilu sredstev za investicijska vlaganja prejeli v roku 15 dni od
poteka roka za vlaganja zahtevkov, oziroma najkasneje do 15.12.2019.
10.
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije je g. Milan Vrečič, tel.: 02/545-96-70 ali
02/545-96-73, kjer je mogoče dvigniti tudi razpisne obrazce.
Številka: 671-10003/2019
Datum: 28.3.2019
Ludvik Novak, župan

