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Obrazložitev: 

1. Razlogi za sprejem letnega programa kulture:  

Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK) ureja tudi vprašanja v zvezi s programi kulture, ki določajo javni interes 
za kulturo na območju občine in skladno z ZUJIK sprejema tudi programske akte za področje 
kulture v občini Cerkno. 

Letni program kulture na ravni lokalne skupnosti praviloma izhaja iz obveznosti, ki jih občini 
nalagajo Nacionalni program kulture in že omenjeni zakon in iz dolgoročnih programskih aktov 
same občine (Lokalni program kulture v Občini Cerkno) ter iz sprejetega proračuna občine za leto, 
za katerega se pripravlja letni program kulture.   

Letni program kulture zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kulture s 
sofinanciranjem programov, projektov in investicij s tega področja, kar pomeni vsebinsko 
razporeditev in utemeljitev sredstev, ki so za kulturo določena s proračunom, hkrati pa letni 
program kulture določi tudi oblike in način uresničevanja programov in projektov oziroma določi, 
katere programe bodo izvajali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in katere programe 
drugih izvajalcev bo sofinancirala kot programe v interesu občine. 

S sprejemom Letnega programa kulture se občina zavezuje, da bo uresničevala javni interes na 
področju kulture na lokalnem nivoju. 

Letni plan za kulturo se potrdi po sprejetju Odloka o proračunu za tekoče koledarsko leto. Občina 
objavi javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, programov, projektov in prireditev na 
podlagi sprejetega Letnega plana za kulturo za tekoče proračunsko leto. 
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2. Cilji letnega programa kulture v Občini Cerkno za leto 2021 so: 
- operacionalizacija 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa, da 

se javni interes za kulturo določi z zakoni ter z nacionalnim in lokalnim programom za kulturo, 
udejanja pa se poleg ostalih aktov tudi na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov za 
financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. 

- kakovost oziroma čim višja raven izvedbe kulturnih programov v občini Cerkno. 
 
3. Finančne posledice:  

Občina Cerkno vsako leto v proračunu namenja sredstva za sofinanciranje programov/projektov 
in prireditev s področja  kulture.  

Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti, programov in projektov bodo razdeljena skladno z razpisom ali bodo dodeljena z 
neposrednimi pozivi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-
UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami), je 
Občinski svet Občine Cerkno na svoji ___.redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 

 

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2021 

I. UVOD 
 

   Letni program kulture v Občini Cerkno (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes občine na področju 
zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter 
krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih 
in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.  

    
   LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so 

(so)financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem 
proračunu. V proračunu Občine Cerkno za leto 2021 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih 
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.  
Pogoji za izvedbo letnega programa kulture se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto 2021. 

  
   Sredstva so namenjena: 
    Sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine; 
    Sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture; 
    Sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij;  
    Financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena;  
    Vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost. 

LPK se udejanja prek programov javnih zavodov (Mestni muzej Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija, Bevkova knjižnica Cerkno in Osnovna šola Cerkno), javnega sklada (Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti Idrija), sofinanciranja delovanja društev in zavodov, njihovih programov in prireditev, 
sofinanciranja posameznikov ter z vzdrževanjem in investicijami v kulturno infrastrukturo. LPK je skupaj 
z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom Občine Cerkno za leto 2021 
podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi 
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in prireditev v občini Cerkno za leto 2021 ter 
letnih programov javnih zavodov in društva na področju kulture. 

 
II. ZAKONSKA PODLAGA  

 
Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa v 
kulturi (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje 
in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo 
temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne 
skupnosti. 9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in udejanjanje 
le-tega prek: 

 letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,  
 javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov, kulturnih projektov, 

prireditev, 
 aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela,  
 javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture.  

 



Občina Cerkno je sprejela Lokalni program za kulturo za obdobje 2015 – 2018. V tem dokumentu so 
opredeljene prioritete in cilji kulturne politike, ki so podlaga za izvajanje letnega programa za kulturo 
do sprejema novega lokalnega programa. Javni interes na področju kulture uresničujejo država in 
lokalne skupnosti samostojno na podlagi zakonodaje, nacionalnega oz. lokalnega programa za kulturo, 
programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega finančni načrt z obrazložitvijo (22. člen ZUJIK). 
Država oz. lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oz. na način javne službe in s 
podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom (25. člen ZUJIK).  
 
III. CILJI IN USMERITVE 

Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani Občine Cerkno lahko 
uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih 
dejavnosti v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini. 

Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na 
področju kulture še: 

 omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture in 
nesnovne kulturne dediščine ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost, 

 omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in 
projektov, 

 omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov in projektov 
nosilcev dejavnosti. 

Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina: 
- z Javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne 

dejavnosti v občini Cerkno, z Javnim razpisom za sofinanciranje javnih prireditev ter z 
neposrednim sofinanciranjem društva, spodbujala oz. ohranjala dejavnosti na področju 
kulture, 

- z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki delujejo na 
območju občine (Mestni muzej, Bevkova knjižnica), 

- s sofinanciranjem tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo (4 in 2 letni razpisi) 
ohranjala dejavnost na področju mednarodnih prireditev. 
 

IV. OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA KULTURE 

Programi, ki se bodo v letu 2021 izvajali v javnem interesu na območju občine Cerkno, so naslednji: 

1. JAVNI ZAVODI 
1.1. Knjižnična dejavnost – Bevkova knjižnica Cerkno 
1.2. Muzejska dejavnost – Mestni muzej Idrija 
1.3. Kulturna dejavnost – Osnovna šola Cerkno 
 
2. UMETNIŠKI PROGRAMI 
2.1. Dejavnost na področju prireditev z mednarodnim sodelovanjem 
 
3. LJUBITELJSKA KULTURA 
3.1. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Idrija 
3.2. Dejavnost društev s področja kulture – Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cerkno za leto 2021 in javnega razpisa za 
sofinanciranje javnih prireditev.  

 

 



4. MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA  
4.1. Občinsko glasilo Cerkljanske novice 
4.2. Radio Cerkno 
 
5. OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
5.1. Obnova in vzdrževanje kulturne dediščine in spominskih obeležij  
5.2. Premična in nesnovna kulturna dediščina 
5.3. Pihalni orkester 
 
6. DRUGI PROGRAMI V KULTURI  
 
V. PREGLED LETNIH PROGRAMOV KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE 
 
Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2021, ki so načrtovana v proračunu 
Občine Cerkno po podprogramih so: 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 29.523 € 

 Vzdrževanje grobišč, investicijsko vzdrževanje, obnova spomenikov,  
ohranjanje in obnova kult. dediščine    29.523 € 

18029002 Premična kulturna dediščina          30.330 € 

 Zaposlitev kustosa arheologa      7.000 € 
 Delovanje Mestnega muzeja       3.500 € 
 Javni razpis  za sofinanciranje premične in nesnovne kulturne dediščine  4.830 € 
 Delovanje Društva godbenikov Cerkno                  15.000 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo       109.312 € 

 Delovanje Bevkove knjižnice Cerkno, nakup knjižničnega gradiva, založniška dejavnost 

18039002 Umetniški programi         33.450 € 

 Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo                33.450 € 

18039003 Ljubiteljska kultura        24.700 € 

 Sofinanciranje delovanja OI JSKD Idrija     2.200 
 LAS: Festival lesa in rokodelstva      2.500 
 Bevkovi dnevi        5.000 
 Ljubiteljska kulturna dejavnost      8.330 
 Prireditve         6.670 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura      30.500 € 

 Cerkljanske novice                    16.000 
 Radio Cerkno                    14.500 

 
VI. DRUGE DOLOČBE 

1. Sredstva za investicije in vzdrževanje infrastrukture na področju kulture se razdelijo na podlagi 
sprejetih načrtov razvojnih programov v proračunu Občine Cerkno leto 2021.  

2. Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev, 
premične in nesnovne kulturne dediščine bo potekala na podlagi javnega razpisa in izbora ter 
vrednotenja programov po Pravilniku o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Cerkno, Društvo godbenikov Cerkno pa bo sofinancirano neposredno. Prav tako 



bodo sredstva za tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo – 2 in 4 letno programsko obdobje 
razdeljena na podlagi javnega razpisa iz leta 2018 oziroma 2020.  

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva za prireditve. Razdeljena bodo na osnovi 
javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno.  

Ostala sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb oziroma jih 
izvaja občina neposredno preko javnih naročil.  

3. Občina Cerkno lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2021 tistim izvajalcem, pri katerih se 
na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o 
sofinanciranju programov kulture v letu 2020.  

4. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za planirane namene. 
Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet 
Občine Cerkno ob sprejemanju rebalansa proračuna sprejme odločitev o prerazporeditvi namenskih 
sredstev znotraj izvajanja kulturnih vsebin. Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo 
letnega programa kulture za leto 2021.  

5. Program, ki ni določen v okviru LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo 
programa vključena Občina Cerkno in gre za program velikega javnega pomena. V tem primeru se glede 
sofinanciranja iz proračuna za vsak posamični program oz. projekt preuči finančne možnosti in določi 
vire (so)financiranja s strani Občine.  

6. Na osnovi sprejetega letnega programa kulture za leto 2021 bo občinska uprava izvedla Javne razpise 
s področja kulturnih dejavnosti v občini Cerkno za leto 2021.  

7. LPK začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu Občine Cerkno, uporablja pa se od 
1. 1. 2021 naprej.  

LPK bo objavljen na spletni strani Občine Cerkno.  
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