Številka: 410-9/2017-1
Datum: 08.03.2017
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 8/2009) in Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih
občin 6/2017) , Občina Makole objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2017
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole
2. Predmet razpisa
Razpisana so sredstva v skupni višini 3.750,00 EUR za delovanje in programe turističnih društev, ter 250,00
EUR za delovanje turistične zveze.
Turistična društva
S sredstvi občinskega proračuna Občine Makole se sofinancirajo:
1. delovanje društev (30 %)
2. programi društev (70 %)
Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih društev pa
lahko pridobijo točke tudi druga društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in
le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna.
Predmet sofinanciranja dejavnosti društev na območju Občine Makole so praviloma aktivnosti z naslednjimi
vsebinami:
•
•
•
•

•
•
•
•

izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja
starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno,
spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja, delavnice
ipd.,
oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
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Turistična zveza
S sredstvi občinskega proračuna Občine Makole se sofinancira delovanje turistične zveze.
3. Pogoji sofinanciranja
Turistična društva
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje turističnih društev izpolnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirana po zakonu o društvih,
• da izvajajo aktivnosti razvoja turizma na območju občine Makole,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo zagotovljene pogoje (materialne, kadrovske in organizacijske) za izvajanje in realizacijo
načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
• da aktivno delujejo vsaj štiri mesece pred objavo razpisa,
Turistična zveza
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje turističnih društev izpolnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirana po zakonu o društvih,
• da izvajajo aktivnosti razvoja turizma na območju občine Makole,
• da so vanjo včlanjenja društva s sedežem na območju občine Makole, ki delujejo na področju
turizma
4. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z
vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 MAKOLE .
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti s pripisom "RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2017 – NE
ODPIRAJ", na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv (ime) in naslov kandidata za razpis.
Prijave morajo biti predložene najkasneje do 31. marca 2017. Po tem roku prejete prijave strokovna
komisija ne bo obravnavala v postopku točkovanja in razdelitve proračunskih sredstev.
5. Razpisna dokumentacija
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo do datuma oddaje prijave na sedežu Občine Makole,
Makole 35, 2321 Makole v času uradnih ur, jo zahtevajo preko elektronske pošte na naslovu:
igor.erker@obcina-makole.si, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Makole, in sicer na naslovu:
http://www.obcina-makole.si/.
Vse dodatne informacije:
– Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole,
– igor.erker@obcina-makole.si oziroma,
– 02/ 80 29 201.
6. Postopek obravnave prijav
Prijave bo skladno in v okvirih Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole ter
javnega razpisa obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
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7. Postopek po izbiri
Na predlog strokovne komisije občinska uprava v roku 8 (osmih) dni izda sklep o dodelitvi sredstev, ki ga
vroči vsem kandidatom. Zoper sklep je možno podati ugovor pri županu v 8 (osmih) dneh od vročitve.
S kandidati, ki bodo na razpisu uspešni in si pridobili sredstva na javnem razpisu bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju programov turističnih društev.

Priloga:
– Obrazec »Razpisna prijava«
Franc Majcen
Župan
Občine Makole
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