
 REZULTATI  
JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  

NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI  
V OBČINI ZA LETO 2019 

 
 
Občina Pivka je 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 in 20/19) in Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 20/19) objavila javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2019 
 
Izvajalci so morali izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:  

• so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,  
• imajo redno ljubiteljsko dejavnost, 
• imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka  
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• imajo potrjen program s strani upravnega organa društva in delujejo na področju 

ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev, 
• vsako leto predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih 

na tekmovanju za preteklo leto. 
 

 
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 devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe 
predstavljeni: 

 občinstvu v domači občini, 
 enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi,  
 enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi, ki lahko združuje več sekcij,   
 oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oz. občini, 

če scenarij take prireditve to predvideva, 
 da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Pivka.    
 
 
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2019 je znašala 38.000,00 EUR, od tega za 
programi redne ljubiteljske dejavnosti 29.000,00 EUR, kulturne projekte - javne kulturne 
prireditve 7000,00 EUR in oprema 2000,00 EUR. 



Rezultati razpisa so sledeči: 
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znesek 
projekt 
2019  

oprema 
2019 

skupaj 
financiranje 
za pogodbo 

Glasbeno društvo 
Melodicum 745,67 0   745,67 

Kulturno društvo Pivka - 
MoPZ  2431,53 595   3026,53 

Kulturno društvo Juršče 1458,92 400   1858,92 

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV PIVKA  2058,69 385 1400 3843,69 

Kulturno društvo Škvadra 2139,74 665   2804,74 

KUD Ansambel Biseri   1134,71 0   1134,71 

DRUŠTVO HIŠA 
KULTURE V PIVKI 1248,18 1070 600 2918,18 

Kulturno društvo Šmihel 3695,92 560   4255,92 

KULTURNO DRUŠTVO 
KVINTET SONČEK 2074,90 595   2669,90 

KD Lipa 1442,71 805   2247,71 

Kulturno društvo pevska 
skupina Studenec Pivka 2431,53 560   2991,53 

Društvo za ohranjanje 
narodnozabavne glasbe - 
NARCIS  1069,87 0   1069,87 

Kulturno prosvetno 
društvo Miroslav Vilhar  
Zagorje  1653,44 350   2003,44 

KD Košana 3598,66 455   4053,66 

     DRUŠTVO ZA HEC- 
društvo za razvijanej idej 1815,54 560   2375,54 

skupaj sredstva  29000,00 7000  38000,00 

 


