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Številka: 410-19/2020-1 
Datum: 09.04.2020
 
 
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 31/2015)  in Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.11/2020  župan Občine Makole objavlja   
 
 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH 
PRIREDITEV IN SPONZORSTEV V LETU 2020 

 
 
1. Naročnik: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
 
2. Predmet javnega poziva 
 
Predmet poziva je sofinanciranje promocijskih in drugih prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Makole 
in imajo značaj: 

- mednarodne prireditve; 
- projektne prireditve; 
- prireditev ob visokih jubilejih; 
- posebne prireditve. 

 
Prav tako je predmet sofinanciranja sponzorstva različnih dejavnosti na športnih, kulturnih ali drugih 
področjih, ki niso sofinancirana preko drugih javnih razpisov občine. 
 
 
3. Pogoji za sodelovanje 
 
Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis so: neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, ki predlagajo 
organizacijo prireditve, ki ima širši promocijski in kulturni značaj in se z njeno izvedbo promovira Občina 
Makole na nivoju regije, države oziroma mednarodnem nivoju. 
 
 
4. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- kot organizacija morajo sodelovati na prireditvi, ki promovira Občino Makole; 
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma je izvedba prireditev po 

presoji komisije v javnem interesu Občine Makole; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo; 
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev, delež javnih 

sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov; 
- niso prejeli drugih sredstev v ta namen iz občinskega proračuna: 
- prireditev mora biti javna, kar prijavitelj dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo; 
- prireditev mora imeti vključene občane občine Makole; 
- prireditev mora imeti jasno in kvalitetno idejno zasnovo projekta; 
- prijavitelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene ali druge obveznosti do občine Makole, kar dokazuje 

s podpisano in ožigosano izjavo.. 
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5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: 
Višina razpoložljivih sredstev je  8.000 EUR in sicer iz proračunskih postavk 01.1.32 Materialni stroški 
župana, 04.3.21 Proslave in prireditve in 14.3.11 Promocija občine. V primeru večje potrebe lahko Župan iz 
teh postavk zagotovi še dodatna sredstva. 
 
 
6. Obdobje za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2020. 
Občina Makole bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. 
 
 
7. Rok za oddajo prijave: 
Rok za oddajo prijave na javni poziv začne teči 8 dan  po prenehanju ukrepov iz 6. člena Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20). Obvestilo o točnem datumu  bomo objavili na 
spletni strani Občine Makole, ko bo objavljen sklep o prenehanju ukrepov. Vse prijave, ki jih bomo prejeli 
pred tem rokom, bomo obravnavali, kot da so prišle istočasno na prvi dan teka roka. 
 
 
Rok za oddajo prijav se zaključi ko se porabijo razpisana sredstva oz. najkasneje 30.11.2020. 
Strokovna komisija bo vloge obravnavala po času prispetja. V primeru, da kriterije izpolnjuje več prijaviteljev 
s prijavljenimi projekti, se sredstva dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. 
 
 
8. Razpisna dokumentacija in prijava: 
Razpisna dokumentacija obsega: 

- besedilo javnega poziva, 
- prijavni obrazec, 

 
Prijava na poziv mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava je popolna, če: 

- je predložena na navedenem prijavnem obrazcu, ki je v celoti izpolnjen, 
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge in 
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

 
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisanem roku in v času uradnih ur v prostorih 
občinske uprave  občine Makole. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani občine Makole www.obcina-makole.si. 
 
 
9. Način pošiljanja: 
Izpolnjevanje kriterijev javnega poziva bo na podlagi vloge prijavitelja ugotavljala strokovna komisija, 
imenovana s strani župana občine Makole. 
 
Vlogo, izpolnjeno na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavite v zaprti ovojnici v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti, kot priporočeno pošiljko na 
naslov: OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole z oznako: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje 
promocijskih prireditev v letu 2020«. 
 
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja - naziv oz. ime in priimek ter naslov. 
 
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu kot bodo prispele. Nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. Pri odpiranju vlog bodo izločene vse vloge, ki niso bile oddane v 
roku ter niso bile predložene s stran upravičene osebe. 
 
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge, ki jih ni vložila 
upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile dopolnjene, bodo zavržene. Občina Makole 
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lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev. 
 
 
9. Dodatne informacije: 
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom pri Igorju Erkerju, tel: 02 80 29 201, 
elektronska pošta: igor.erker@obcina-makole.si.  
 
 
10. Obveščanje o izboru: 
O izidu bodo prijavitelji pisno obveščeni. 
 
 
 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole 
 


