
                  
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2018 (Ur. list RS štev. 80/2017 z dne 
29.12.2017), Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v občini Pivka (Ur. list RS štev. 
30/2016 z dne 25.04.2016) in na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja 
in turizem občine Pivka z dne 29.01.2018 Občina Pivka (v nadaljevanju občina) objavlja  
 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU 

TURIZMA V OBČINI PIVKA V LETU 2018 
 

I. PREDMET RAZPISA: 

 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Pivka v 
letu 2018.  
 
Višina razpisanih sredstev: 10.000,00   €. 
Proračunska postavka : 0473001 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij.  
 

II. SPLOŠNE DOLOČBE: 

 
Namen ukrepa je sofinanciranje programov društev na področju turizma.    
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost 
društev. Upravičeni stroški po tem razpisu so:   
 

- organiziranje programov usposabljanj in izobraževanj na področju turizma, naravne in 
kulturne dediščine ter izvajanje drugih aktivnosti za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine, 

- sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine Pivka,   
- organiziranje tekmovanj,  
- organizacija turističnih prireditev in akcij ter organizacija tradicionalnih prireditev in 

drugih dogodkov, 
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,  
- izvajanje ozaveščenosti občanov za delovanje na področju turizma, 
- sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah.  

 
Višina sofinanciranja znaša do višine 95 % upravičenih stroškov.  
 
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:  
 

- imajo sedež v občini Pivka in delujejo na območju občine Pivka, 
- so registrirana po zakonu o društvih, 
- ki imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v 

skladu z veljavno zakonodajo,  
- imajo svoje poslovanje urejeno skladno z določbami Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije - ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011.   
 

 
III. OBDOBJE IN ČAS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI 

 
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2018 in bo predmet prijave na razpis je lahko začeta pred 
izdajo upravnega akta (sklepa) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar se mora zaključiti do 
31. decembra 2018, do takrat morajo upravičenci dostaviti zahtevek za izplačilo. Upravičenci 
morajo dokazila o plačilu posredovati najkasneje do 30. januarja 2019.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201169&stevilka=3056


 
 

IV. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE 

 
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Pivka, 
Kolodvorska 5, Pivka ali oddati osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 21. februarja 
2018 do 15. ure (velja tudi poštni žig na ta dan).  
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. 
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis TURISTIČNA DRUŠTVA 2018. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev 
sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:  
- pravilno izpolnjen obrazec VLOGA 2018 - TURIZEM (s priloženimi obveznimi prilogami),  
- vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. 
 

V. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 

 
Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava komisija, imenovana s strani župana. Če 
komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na 
predlog komisije vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni od dneva prejema poziva dopolni. Če 
tudi po poteku tega roka vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže. Predlog o 
dodelitvi sredstev komisija predloži v potrditev županu. Po potrditvi s strani župana pristojna 
strokovna služba občinske uprave izda sklep. Z vlagateljem se sklene še pogodba o 
sofinanciranju. Navedeno odločanje v postopku razpisa bo izvedeno v roku 15 dni, v tem 
roku bodo vlagatelji tudi obveščeni o izidu javnega razpisa.  
 
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva 
lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja.   
 
Zavržene bodo vloge: 
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IV. točki tega razpisa, 
- ki ne bodo vsebovale vseh prilog in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge), 
- ki po vsebini niso skladne z nameni ukrepa,  
- ki izkazujejo, da so predstavljeni programi profitni.  
 

VI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 

 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Pivka: http://www.pivka.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.  
 

VII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM 

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.:  05 / 72 10 100 ali 
osebno pri strokovni sodelavki Tanji Avsec ali na elektronskem naslovu: 
tanja.avsec@pivka.si.  
 
Številka: 322-0001/2018-1  
Datum: 30.01.2018 

OBČINA PIVKA 
Robert Smrdelj  
   ŽUPAN 

http://www.pivka.si/
mailto:tanja.avsec@pivka.si

