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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 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/18), Letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020, Javnega razpisa za sofinanciranje 
letnega programa športa 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 letnega programa športa 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 letnega 
programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020, in sicer: 
 
»7. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: 
 
7. Višina sredstev:  
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2020, znaša 180.000,00 EUR, pri tem je: 
- za namen izvajanja športnih programov rezerviranih 145.000,00 EUR, 
- za namen izvajanja tekmovalnega programa članskih ekip kolektivnega športa v ligah, ki v svojem 

rednem programu poleg izvajajo tudi športne programe ŠVOM usmerjeni, rezerviranih 30.000,00 EUR, 
- za namen izvajanja večjih športnih prireditev rezerviranih 5.000,00 EUR.« 

 
 
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 za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2020. 
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