
Občina Pivka objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list  RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), in Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka (Uradni list RS, št.  
21/08, 42/09, 21/15, 20/19 in 70/19) in Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 79/19) 

 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2020 
 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. 
 
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih 

programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2020. 
 
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:  
 
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, 
– imajo redno ljubiteljsko kulturno dejavnost, 
– imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka, ter najmanj 1/3 članov iz 
občine 
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske 
kulture najmanj 6 mesecev, 
– vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predložijo poročilo o realizaciji sofinanciranih 
programov ter k poročilu predložijo tudi dokazila o porabi sredstev, 
– sodelujejo na občinskih prireditvah, prireditvah v organizaciji vaških skupnosti in društev, 
območnih prireditvah JSKD ter drugih javnih prireditvah, 
– imajo vsaj dva javna nastopa v občini v preteklem koledarskem letu ter se občinstvu 
predstavijo najmanj enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, ki 
združuje več sekcij.   
 

 
Drugi pogoji:  
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, 
organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in 
vsaj šest mesecev v posameznem koledarskem letu. 

 
4. Predmet financiranja: 

1: Programi redne ljubiteljske dejavnosti  
2: Kulturni projekti - javne kulturne prireditve, ki imajo širši javni interes – vsakemu 
prijavitelju se odobri 1 večji projekt.  
3: Oprema  
 

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2020 znaša 38.000,00 EUR, od tega za programe 
redne ljubiteljske dejavnosti 29.000,00 EUR, kulturne projekte - javne kulturne prireditve 
7.000,00 EUR in za opremo 2000,00 EUR. 

 
5. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki so obvezni. Obrazci so objavljeni na 

spletni strani Občine Pivka www.pivka.si.  Prijave se oddajo v zaprti kuverti na naslov 
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, z oznako »Ne odpiraj – LJUBITELJSKA 
KULTURA 2020«.  
Občina Pivka in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 



uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov. 
 

 
6. Rok za prijavo je do vključno 16. marca 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 

oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo 
obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno 
naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oz. zahtevanih prilog tudi po izteku 
roka za dopolnitev  predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

 
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku o 

sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št.  
21/08, 42/09, 21/15, 20/19 in 70/19). 

 
 

8. O višini dodeljenih sredstev bodo prijavljeni obveščeni v roku 30 dni po poteku razpisnega 
roka. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 

 
 
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Pivka, Družbene dejavnosti, 

Jana Knafelc Strle, v času uradnih ur občinske uprave in sicer na tel št. 05 72 10 100 ali 
po e-pošti: obcina@pivka.si. 

 
10. Datum objave: Za dan objave razpisa se šteje objava na spletni strani Občine Pivka to je  

6.2.2020. 
 
  
 
 
Datum: 6.2.2020          Župan 
Štev.:   41011-1/2020                 Robert Smrdelj, l.r. 
 


