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Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občine Makole
(Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 31/2008) in Odloka o proračunu Občine Makole za leto
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin 6/2017), Občina Makole objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2017
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja in programov društev s področja kmetijstva v skupni
višini 5.000,00 EUR
2. Upravičenci in pogoji sofinanciranja
Upravičenci so društva, ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področjih podeželja
oziroma kmetijstva in izvajajo programe v občini Makole.
Za sofinanciranje lahko kandidirajo društva s področja kmetijstva, ki so registrirani v skladu z
določili Zakona o društvih.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje društev na področju kmetijstva izpolnjevati
naslednje pogoje:
− da so registrirana po zakonu o društvih,
− da delujejo v javnem interesu,
− da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in
promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
− da imajo sedež v občini Makole,
− da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje
registriranih dejavnosti,
− da redno izvajajo svojo dejavnost,
− da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.
Izvajalci programov s področja kmetijstva, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na razpis ne
prijavijo ali se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2017 ne bodo upravičeni do
namenskih sredstev proračuna občine Makole.
3. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo 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.
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Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – KMETIJSKA DRUŠTVA 2017«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene tajništvu Občine Makole najkasneje do 31. marca 2017. Po tem
roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
4. Razpisna dokumentacija in informiranje kandidatov
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času uradnih ur v prostorih Občine Makole,
Makole 35, 2321 Makole. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na
naslov: igor.erker@obcina-makole.si .
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu:
OBČINA MAKOLE, Makole 35, Makole, tel. 02 8029 201 ali po elektronski pošti:
igor.erker@obcina-makole.si.
5. Postopek obravnave prijav
Pregled in ocenitev predloženih prijav na razpis opravi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan (v nadaljevanju komisija). O delu komisije se vodi zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po
roku za oddajo prijave. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema
poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 30 dni po
zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev
občinska uprava izda sklep o sofinanciranju dejavnosti društev.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo pogodbo o
sofinanciranju dejavnosti društva.

Franc Majcen,
župan občine Makole
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