
 REZULTATI  

JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  

NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI  

V OBČINI ZA LETO 2020 

 
 
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, 20/19 in 70/19) in Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 79/19) objavila javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2020 

 

Izvajalci so morali 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.   

 

 

 

 

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. 



Rezultati razpisa so sledeči: 

ime društva 

znesek 
redno 
delovanje projekt oprema skupaj  

DRUŠTVO HIŠA 
KULTURE V PIVKI 1958,92 1075,88   3034,80 

Kulturno društvo 
Pivka - MoPZ  2200,43 655,24   2855,67 

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
PIVKA  1958,92 561,63   2520,55 

VAŠKO DRUŠTVO 
SUHORJE  1360,00 0 1119,15 2479,15 
Kulturno društvo 
Juršče 2111,87 400   2511,87 

Kulturno društvo 
Šmihel 3314,06 631,84   3945,90 

KUD Ansambel Biseri  1050,00 0   1050,00 

Kulturno društvo 
pevska skupina 
Studenec Pivka 2133,34 561,63   2694,97 

KD Lipa 1878,41 538,23 680,85 3097,49 

KULTURNO 
DRUŠTVO KVINTET 
SONČEK 1999,17 725,44   2724,61 

KD Košana 3032,29 608,44   3640,73 

     DRUŠTVO ZA 
HEC- društvo za 
razvijanje idej 1730,82 514,83   2245,65 

Kulturno društvo 
Škvadra 2079,67 958,88   3038,55 

Kulturno prosvetno 
društvo Miroslav 
Vilhar  Zagorje  1610,068 350 200 2160,07 

 
 


