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Številka: 410-28/2020-1 
Datum:  31.08.2020
 
 
Na osnovi Pravilnika o spodbujanju razvoja na področju turizma na območju Občine Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 15/2018)  in Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.11/2020)  župan Občine Makole objavlja   
 
 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA NA OBMOČJU 
OBČINE MAKOLE V LETU 2020 

 
 
1. Naročnik javnega natečaja: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
 
2. Opredelitev javnega natečaja 
 
Predmet javnega natečaja  so projekti razvoja turizma na območju Občine Makole. Projekt mora biti 
predstavljen kot zaključena celota in biti primeren za trženje. Javni natečaj se izvaja v skladu s Pravilnikom o 
spodbujanju razvoja na področju turizma na območju Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
15/2018) 
 
 
3. Strokovna komisija 
 
Prispele predloge projektov bo obravnavala in ocenjevala 5 članska strokovna komisija, imenovana s strani 
župana. 
 
 
 
4. Pogoji za sodelovanje 
 
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki prebivajo oz. imajo sedež na območju Občine 
Makole. Investicija se mora izvajati na območju Občine Makole. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ 2 
predlogoma projektov/investicije v tekočem letu.   
 
Člani komisije in njegovi ožji družinski člani (starši, sestre, bratje, mož, žena, zunajzakonski partnerji ter 
otroci) ne morejo sodelovati na natečaju. 
 
 
5. Postopek ocenjevanja in izbora 
 
Komisija za ocenjevanje in končni izbor pred ocenjevanjem pregleda vse prispele predloge in izloči tiste, ki 
ne ustrezajo pogojem natečaja. Komisija pri ocenjevanju upošteva celotno dokumentacijo glede projekta, ki 
je prispela. V primeru nejasnosti ali pomanjkljivosti, lahko  komisija od predlagatelja zahteva, da v roku 8 dni 
dopolni svojo vlogo. Komisija ima pravico, da pred ocenjevanjem pozove vse prijavitelje, da predstavijo 
prijavljene projekte pred komisijo. 
 
Komisija bo prejete natečajne predloge ocenjevala po naslednjih kriterijih: 
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• finančna konstrukcija projekta in                            (1–10 točk) 
• zagotavljanje lastnih sredstev za izvedbo projekta    (1–10 točk) 
• povezanost projekta z že obstoječo in potencialno turistično ponudbo                 (1–10 točk) 
• turistično promocijska vrednost za kraj          (1–10 točk) 
• izvirnost                                                (1–10 točk) 
• možnost trženja projekta                                (1–10 točk) 
• možnost uspešne realizacije projekta                        (1–10 točk) 

 
 
Vsak član komisije oceni vsak prispeli izdelek po posameznih kriterijih z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 
najnižja ocena, 10 pa najvišja. Seštevajo se točke po vseh kriterijih od vseh članov komisije. Največje število 
točk, ki ga lahko posamezni član komisije podeli posameznemu predlogu, je 70. 
 
Komisija praviloma izbere enega do največ tri projekte za spodbujanje, ki so najvišje ocenjeni, si pa pridržuje 
pravico, da ne izbere nobenega. Projekt mora doseči najmanj 40 točk povprečno na ocenjevalca, da je lahko 
izbran. Odločitev o številu izbranih projektov sprejme komisija z dvotretjinsko večino glasov. 
 
Na podlagi izbire komisije, izda Občinska uprava odločbe o izbiri oz. neizbiri posameznih projektov. Zoper 
odločbo je možna pritožba na župana Občine Makole. 
 
Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani Občine Makole. 
 
 
 
6. Nagrade: 

 
Izbrane projekte Občina Makole spodbuja na način, da soinvestira v investicijski del projekta v višini največ 
70 % bruto vrednosti investicije. V deležu v katerem Občina soinvestira, ostane predmet investicije last 
Občine Makole.  
 
Občina ne soinvestira v del investicije, ki predstavlja neposredno vlaganje v nepremičnino, ampak samo v 
premični del (stroji, naprave, oprema, ipd). 
 
Višino sofinanciranja predlaga strokovna komisija ob predlogu izbire projekta. 
 
Nagrada prijavitelju je največ 15-letna brezplačna uporaba in posest predmeta investicije, ki ga je 
sofinancirala Občina Makole. O dolžini dobe najema se glede na naravo investicije sporazumno dogovorita 
prijavitelj in Občina. 
 
Po preteku te dobe  se vrednost predmeta investicije oceni, prijavitelj pa ima možnost, da predmet investicije 
po tej vrednosti odkupi, vzame v dolgoročni najem ali ga vrne v posest Občini Makole. 
 
Najkasneje v letu dni po zaključku investicije se mora pričeti izvajati dejavnost v zvezi s turizmom oziroma 
postranska dejavnost turizma (registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji, popoldanska obrt, s.p., d.o.o., ...). 
 
O sofinanciranju investicije in o brezplačni uporabi se pred izvedbo investicije sklene pogodba. Prijavitelj 
lahko odstopi od izvedbe investicije kadarkoli do podpisa pogodbe. Prijavitelj se v pogodbi zaveže, da bo 
predmet investicije javno tržil celoten čas brezplačnega najema. 
 
V letu 2020 so v Proračunu Občine Makole rezervirana sredstva za soinvestiranje v višini skupno 8.000 
EUR. 
 
 
7. Rok, kraj in način sprejemanja natečajnih del: 
  
Prijava se šteje za pravočasno, če  je vložena osebno na vložišču občine ali poslana priporočeno po pošti na 
naslov Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole najkasneje do 30.09.2020  do 12.00 . 
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Prijava, izpolnjeno na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del natečajne 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 natečaj za izbiro 
projektov spodbujanja razvoja turizma«. 
 
 
8. Vsebina  prijave: 
 
 
Natečajna dokumentacija obsega: 
- besedilo javnega natečaja, 
- prijavni obrazec, 
 
Prijava mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del natečajne 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. 

 
Natečajno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v času uradnih ur v prostorih občinske uprave  občine 
Makole. 
Natečajna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani občine Makole www.obcina-makole.si. 
 
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge, ki niso bile podane v 
predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile dopolnjene, 
bodo zavržene. Občina Makole 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.  
 
 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole 
 


