
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine 
Pivka (Uradni list RS št. 7/11 in 21/15) in Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2020 (Uradni list RS 
št. 79/19) objavlja Občina Pivka  

JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH IN  

KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI PIVKA V LETU 2020 
 

1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 
 
2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na 
območju občine Pivka in sicer: 
 
– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni 
bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in 
dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;  
– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, 
kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna 
Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;  
– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali 
zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj.  
– mednarodne in tradicionalne prireditve. 
 
3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis so: neprofitne organizacije, vaške skupnosti, zavodi, društva, 
zveze, ki predlagajo prireditev, ki ima širši promocijski in kulturni značaj in se z njeno izvedbo promovira 
Občino Pivka na nivoju regije, države oz. mednarodnem nivoju.  
Občina Pivka bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Pivka.  
 
4. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma je izvedba prireditev po 
presoji komisije v javnem interesu Občine Pivka; 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo; 
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev, delež  javnih 

sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov;  
- ter niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna. 

 
Vsak izvajalec lahko črpa sredstva za največ dve prireditvi v javnem pozivu za posamezno 
koledarsko leto. V kolikor se izvajalec ne prijavlja na druge redne razpise občine (šport, kultura, 
sociala in zdravstvo ter druge dejavnosti) pa lahko izvajalec črpa za tri prireditve.   
Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR in sicer 4.000,00 EUR iz  proračunske postavke 
promocija in 5.000,00 EUR iz  proračunske postavke kulturne prireditve društev in vaških skupnosti. 
Prejemnik sredstev mora na sofinanciranem dogodku oziroma v projektnih aktivnostih navesti 
Občino Pivka kot sofinancerja. Občini se neposredno po zaključku dogodka posreduje tekstovno 
in materialno gradivo za objavo na spletni strani, kjer je občina navedena tudi kot sofinancer.   
 
 
5. Merila in kriteriji za vrednotenje prireditev so objavljeni v Pravilniku o sofinanciranju promocijskih in 
kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka (Uradni list RS št. 7/11 in 21/15) in v prijavnem obrazcu. 
Prireditve in projekti z vstopnino prejmejo 70% zneska odobrenega v skladu z merili.  
Občina Pivka bo sofinancirala prireditve do največ 75 % celotne vrednosti prijavljenega projekta. Delež 
sofinanciranja je odvisen od višine razpoložljivih sredstev glede na celotno višino v vlogah zaprošenih 
sredstev. Vloge, ki bodo zadostile večjemu številu meril in pogojev, bodo ocenjene z višjim številom 
točk.  
 
6. Sredstva dodeljena na javnem pozivu morajo biti porabljena do 31.12.2020. Zadnji rok za oddajo 
vloge je 15.12.2020. 
 
7. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v času uradnih ur pri občinski upravi (Jana Knafelc 
Strle), tel. 72 10 100, oz. preko e-pošte: obcina@pivka.si. 
 



8. Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta 
oziroma do porabe sredstev. Komisija bo vloge obravnavala praviloma enkrat mesečno. 
 
9. Prijava se odda na obrazcu za javni poziv 2020. Obrazci so obvezni. Prijavo, na kateri bo poleg naziva 
in naslova predlagatelja ter naziva in naslova Občine Pivka posebej označeno "JAVNI POZIV 2020", je 
treba oddati Občini Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. 
Izvajalec, ki odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za 
dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže. 
 
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva je 30 dni od prejema popolne 
vloge.  
 
 
 
Datum: 7.1.2020             Župan 
Štev.: 6100-1/2020                          Robert Smrdelj, l.r. 
 


