
 
 
 
 
 
Na podlagi 66. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list  
RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list  
RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in Odloka o proračunu Občine 
Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) objavlja Občina Pivka 

 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov 

kulturne dediščine v občini Pivka v letu 2019 
 
1. Predmet javnega razpisa: 
 
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov 
in spominskih obeležij na območju občine Pivka v letu 2019. 
Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa v proračunu Občine Pivka za leto 2019 
znaša 16.000 EUR, proračunska postavka kulturna dediščina št. 0820011.  
 
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: 
 
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih 
objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju občine 
Pivka. Objekti v lasti fizičnih oseb (t.i. zasebni stanovanjski objekti) do sredstev razpisa 
niso upravičeni.  
 
Predlagatelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za 
sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno in 
razvidno.  
  
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnava vlog: 
 
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevala merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.  
Maksimalna višina sofinanciranja je 80%. 
Prispele vloge bo odprla, pregledala in ocenila tri (3) članska komisija, ki jo imenuje župan. 
Imenovana komisija bo o postopku zbiranja ponudb sestavila poročilo, na podlagi pogojev in 
meril, ocenila popolne vloge ter pripravila predlog sofinanciranja.  
Občinska uprava bo na podlagi poročila komisije, pogojev tega razpisa ter predpisanih 
kriterijev za porabo proračunskih sredstev z odločbo odločila o višini sofinanciranja 
posameznega projekta. Na podlagi odločbe bo podpisana pogodba. 
 
V primeru prejema velikega števila vlog bo komisija naredila prioritetni seznam 
upoštevajoč višino stroškov projekta, točk pridobljenih v skladu z merili in nujnost 
izvedbe projekta.    
 
4. Vsebina prijave na razpis  
 
Vsebina prijave na razpis je opredeljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je 
razpolago na spletni strani občine: www.pivka.si in v sprejemni pisarni občine.  
 



5. Oddaja prijave 
 
Prijava se odda na obrazcu, ki je v razpisni dokumentaciji. Obrazci so obvezni. Prijavo, na 
kateri bo poleg naziva in naslova predlagatelja ter naziva in naslova Občine Pivka 
posebej označeno "Ne odpiraj – KD 2019", je treba oddati Občini Pivka, Kolodvorska cesta 
5, Pivka, najkasneje do 23.5.2019. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne 
predpisanega roka do vključno 15. ure oddane v sprejemni pisarni Občine Pivka ter vloge, ki 
bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z oznaka 
"PRIPOROČENO".  
Če komisija ugotovi, da je prispela prijava na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem 
obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku 
prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna. 
Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v občinski upravi (Jana Knafelc Strle), tel. 72 
10 100, oz. preko e-pošte: obcina@pivka.si. 
 
6. Koriščenje sredstev 
 
Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju. 
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Pivka, so dolžni izvesti 
postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno 
naročanje.   
 
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa 
 
Predlagatelji bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. 
Odpiranje ni javno.  
 
8. Datum objave  
 
Datum objave razpisa na spletni strani Občine Pivka je 18.4.2019 
 
 
 
 
 
        OBČINA PIVKA 
Štev.:  6100-2/2019           Župan, Robert Smrdelj, l.r. 
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