Občina Pivka objavlja na podlagi 4. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje
izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Pivka (Uradni
list RS, št. 87/16) Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št.20/2019)
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka za leto 2019
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
3. Programi, ki so predmet razpisa:
1.
2.
3.
4.

sociala
zdravstvo
drugi programi
miklavževanje in obdarovanje starejših nad 80 let.

4. Pogoji za prijavitelje na razpis so:
- imajo sedež v občini Pivka, obvezno za razpisane programe pod točko 3. in 4.
- imajo sedež v občini Pivka oziroma delujejo na njenem območju za razpisane programe
pod točko pod točko od 1 do 4.,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
5. Skupna višina sredstev v proračunu Občine Pivka je 25.000,00 EUR - proračunska
postavka programi neprofitnih organizacij.
-

Sociala in zdravstvo 20.800,00 EUR
drugi programi 2.000,00 EUR
miklavževanje 1.700,00 EUR in obdarovanje starejših nad 80 let 500,00 EUR (na
osebo 3,5 €, ostalo materialni stroški).

6. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev:
- delovanje organizacije,
- delovanje v preteklem letu in
- program.
Podrobna merila so navedena v pravilniku, ki je priloga razpisni dokumentaciji.
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.
7. Naslov službe od katere se lahko zahteva obrazce in dodatne informacije: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani,
lahko pa se prevzame tudi v času uradni ur in sicer v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od
13.00 do 15.00, v sredo od 08.00 do 11.00 in od 13.00 do 17.00 ter v petek od 8.00 do
11.00 v sprejemni pisarni Občine Pivka. Dodatne informacije občinska uprava Občine
Pivka (Jana Knafelc Strle).
8. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
Rok za prijavo na razpis je 13.5.2019. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s poštnim
žigom 13.5. 2019.
9. Prijave je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka, s pripisom “Razpis - neprofitne 2019 – ne odpiraj” ali jih oddati v
sprejemni pisarni Občine Pivka.
10. Izbrani izvajalci bodo obveščeni v roku enega meseca od zaključka razpisa.
11. Datum objave razpisa na spletni strani Občine Pivka je 5.4.2019.
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Župan
Robert Smrdelj, l.r.

