
 

 

 
OBČINA PIVKA           
OBČINSKI SVET         
 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) 
in 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na svoji 8. redni seji dne 18.12.2019 sprejel sledeči    
 

 

L E T N I   P R O G R A M  

kulture v Občini Pivka za leto 2020 

 

1. 

Letni program kulture v Občini Pivka opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so v celoti financirane s sredstvi občinskega proračuna ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Pivka za leto 2020 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih 1802 
– Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.  

Namenjena so:  

– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij,  

– sofinanciranju javnih zavodov,  

– financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena,  

– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost, 

– javnemu zavodu za upravljanje dediščine in turizem. 

 

3. 

Iz sredstev za kulturo iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne 
kulturne vsebine:  

– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev 
in drugih neprofitnih organizacij,  

– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,  

– knjižnična dejavnost,  

– Park vojaške zgodovine   

– gledališka in glasbena dejavnost 

– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti -  OI Postojna ,  

 



 

– mediji in avdiovizualna kultura,  

– prireditve občinskega pomena, 

– varovanje kulturne dediščine ,  

– akcije v kulturi,  

– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

 

Vsebina naziv postavke v 

proračunu  

Veljavni 
proračun 2019  

Proračun  
2020- osnutek 

Proračun  
2020- osnutek 

Ohranjanje kulturne dediščine   24.800,00 16.000,000 16.000,000 

Javni zavod za upravljanje 

dediščine in turizem Pivka 

160.000,00 100.000,00 130.000,00 

Knjižničarstvo in založništvo 166.845,02 187.119,00 177.119,00 

Ljubiteljska kultura 61.884,45 49.000,00 49.000,00 

Ljubiteljska kulturna dejavnost-
RAZPIS  

38.000,00 38.000,00 38.000,00 

Javni sklad za kulturne ljubiteljske 
dejavnosti 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Kulturne prireditve – društva in 
VS 

6.500,00 6.500,00 6.500,00 

Obeležitev 200. Obletnice rojstva 
Miroslava Vilharja 

12.884,45 0 0 

Mediji in avdiovizualna kultura 60.782,00 59.782,00 59.782,00 

Multimedijski center 3.000,00 2.000,00 2.000,00 

Programi lokalnega radia 5.930,00 5.930,00 5.930,00 

Programi lokalne televizije 18.172,00 18.172,00 18.172,00 

Izdajanje lokalnega časopisa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Spletni mediji 800,00 800,00 800,00 

Spletni in drugi tiskani mediji 2.880,00 2.880,00 2.880,00 

Drugi programi v kulturi 39.345,44 46.869,75 41.309,75 

Kulturne prireditve 6.060,00 11.060,00 7.500,00 

Park vojaške zgodovine investicije 200,00 200,00 0 

Vračilo vlaganj 6.864,44 6.864,44 6.864,44 

Vračilo vlaganj, kotlovnica 4.880,00 3.660,00 3.660,00 

Večnamenski prizidek PŠ Šmihel 21.350,00 5.000,00 3.000,00 

Kulinarična doživetja med 
Snežnikom in Nanosom 

0 20.285,31 20.285,31 

Culturecovery 92.527,80 20.056,00 20.056,00 

 

 

 
4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske kulture in 
sredstev za kulturno dediščino bo potekala z javnim razpisom. Delitev sredstev na postavki 
kulturne prireditve društva bo potekalo z javnim pozivom. Ostala sredstva se izplačujejo 
neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb oziroma jih izvaja občina 
neposredno preko javnih naročil.  



 

5. 

Program, ki ni zajet v Letnem programu kulture Občine Pivka se lahko izjemoma sprejme v 
sofinanciranje. Občina financira projekt na podlagi odobritve župana v skladu z drugim 
odstavkom 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

6. 
 

Letni program kulture za leto 2020 začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu 
Občine Pivka za leto 2020.  
 
 
 
 
 
Štev.: 9000-8/2019 
Pivka, dne 18. december 2019 
 
 
 Župan  
                  Robert Smrdelj,l.r. 
 


