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Obrazložitev: 

 

1. Pravna podlaga: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 111/13); 

- Lokalni program za kulturo v občini Cerkno  2015 – 2018, sprejet dne na redni seji 

občinskega sveta občine Cerkno; 

 

2. Razlogi za sprejem dopolnitve LPK  

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije je v mesecu avgustu, septembru in 

oktobru 2016 opravila revizijo dodeljevanja transferov v kulturi za leto 2015 v Občini Cerkno. 

Predmet revizije je bil tudi Lokalni program za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018. V 

zvezi s pregledom LPK-ja je bila podana pripomba, da je potrebno v skladu z določili 10. člena 

ZUJIK v LPK opredeliti čas za uresničitev ciljev.  

V prilogi predlagane dopolnitve LPK za obdobje 2015 -2018 predstavljajo odpravo pomanjkljivosti, 

na katere smo bili opozorjeni v okviru izvedbe notranje revizije. 

 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi 7. člena Statuta občine Cerkno (Ur. List RS št 112/07, 94/14 in 75/15) in 14. člena 

zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 111/13) je 

Občinski svet 

Občine Cerkno na ____. redni seji _________dne sprejel  naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Cerkno sprejme dopolnitev Lokalnega programa za kulturo v občini 

Cerkno za obdobje 2015 – 2018. 

 

          
                                                                                                                             

                                                                                                               Župan 

                                                                                                               Jurij Kavčič l.r. 



 

Na podlagi ugotovitev in pripomb SNRS Združenja občin Slovenije, podanih v okviru opravljanja 
notranje revizije dodeljevanja transferov v kulturi v občini Cerkno, župan Občine Cerkno predlaga 
dopolnitev Lokalnega programa za kulturo v Občini Cerkno za obdobje 2015-2018: 
 
DOPOLNITEV LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI CERKNO 2015 - 2018 
 
 
V poglavju »12. Cilji kulturne politike v OC 2015 – 2018« se na koncu: 
 

- 1. točke »Nepremična kulturna dediščina in kakovostne vsebine, povezane z nepremično 

dediščino«  

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

- 2. točke »Premična in nesnovna kulturna dediščina«  

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

- 3. točke »Knjižnična dejavnost« 

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

- 4. točke »Mednarodne tradicionalne prireditve« 

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

- 5. točke »Ljubiteljska dejavnost kulturnih društev«  

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

- 6 točke »Inovativni projekti na področju kulture«  

doda besedilo: »Čas izvedbe: 2015 – 2018.« 

 

 

 

 

 


