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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.: 04 28 15 800, faks: 04 28 15 820 
www.cerklje.si; e naslov: obcinacerklje@siol.net 

 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/18), Letnega programa kulture Občine Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2020, Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja 
ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/20) in 
sprejetega Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
4/20), objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 

s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 –  
 

1. SPREMEMBA 
 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem, na podlagi veljavnega Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/20), objavlja 1. spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2020, in sicer: 
 
»5. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: 
 
5. Višina razpoložljivih sredstev:  
Višina proračunskih sredstev, namenjenih javnim kulturnim programov in kulturnim projektom s področja 
ljubiteljske dejavnosti, prispelih na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020, znaša 80.000,00 EUR, pri čemer 
se za: 
- sofinanciranje izvajanja kulturnih programov nameni 75.000,00 EUR predvidenih sredstev,  
- sofinanciranje izvajanja kulturnih projektov pa 5.000,00 EUR predvidenih sredstev.« 

 
 
Sprememba javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v rubriki 
»Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in natečaji« pri objavi Javnega razpisa za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2020. 
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