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Številka:410-16/2020 
Datum: 09. 04. 2020
 
 
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Makole (Uradno 
glasilo slovenskih občin, štev. 12/2008) župan Občine Makole objavlja   
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2020 
 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
 
2. Predmet razpisa 
 
S sredstvi občinskega proračuna Občine Makole se sofinancirajo naslednji programi: 
– organizacija dobrodelnega programa, 
– organizacija programa pomoči, 
– organizacija krvodajalstva, 
– organizacija programa družabništva, namenjenega osebam s posledicami invalidnosti ali 

bolezni, 
– organizacija programa osebne pomoči, namenjene osebam s posledicami invalidnosti ali 

bolezni, 
– stroški delovanja humanitarne organizacije, 
– članstvo občanov Občine Makole v invalidski organizaciji, organizaciji za samopomoč oz. drugi 

humanitarni organizaciji. 
 
 
3. Pogoji sofinanciranja 
 
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje humanitarnih organizacij izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
– imajo sedež v Občini Makole oziroma aktivno delujejo na območju Občine Makole, 
– so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oziroma humanitarne dejavnosti ter da s 

svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, 
– da imajo zagotovljene pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, 
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in urejeno vso ostalo dokumentacijo, 

kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto (društva) in 
– da opravljajo svojo dejavnost na območju občine Makole. 
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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 – HUMANITARNA DRUŠTVA 
2020 – NE ODPIRAJ", na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv (ime) in naslov kandidata 
za razpis. 
 
Prijave morajo biti v skladu z Zakonom 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) vložene na Občino Makole ali poslane po pošti najkasneje 8 dni po 
dnevu prenehanja ukrepov iz navedenega zakona. (Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih 
na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s 
sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.) Po 
tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. 
 
Obvestilo o končnem roku – točnem datumu - bomo objavili na spletni strani Občine Makole, ko bo 
objavljen sklep o prenehanju ukrepov. 
 
5. Razpisna dokumentacija 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Makole, zahtevate pa jo lahko tudi 
preko elektronske pošte na naslovu: matjaz.kopse@obcina-makole.si, od 09. 04. 2020 do poteka 
roka za oddajo prijave na razpis. 
 
Vse dodatne informacije:  
– Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, 
– matjaz.kopse@obcina-makole.si oziroma, 
– 02/ 80 29 203 ali 040 273 600. 
 
6. Postopek obravnave in dodelitev sredstev 
 
Za pregled in vrednotenje prijavljenih programov po merilih iz omenjenega pravilnika imenuje 
župan tričlansko komisijo. Komisija izda predlagateljem programov sklep o sofinanciranju 
programov. Na sklep o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema sklepa možna pritožba. Za 
odločitev o pritožbi je pristojen župan. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen. 
 
S kandidati, ki bodo na razpisu uspešni in bodo pridobili sredstva na javnem razpisu bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij. 
 
Priloga: 
– razpisna dokumentacija 
 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole l. r. 


