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  OBČINA CERKLJE 
  NA GORENJSKEM 

 Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 

e-mail: obcinacerklje@siol.net  

 04/28 15 820   04/ 28 15 800 

 
Številka: 410-18/2019-128 
Datum:   2.3.2020 

 

 

ZAKLJUČNO POROČILO 
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih, humanitarnih 

in invalidskih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 
 

Datum in kraj objave javnega razpisa: v občinskem glasilu - Uradno glasilo slovenskih občin št. 

27/2019, dne 7.6.2019 in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v rubriki 
»Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in natečaji« dne 7.6.2019. 

Rok za sprejem vlog: najkasneje do 15.7.2019, do 14.00 ure ali tega dne oddana priporočeno po pošti 
do 14.00 ure.  

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem je skladno z določili 8. člena Pravilnika o sofinanciranju 
humanitarnih in socialnih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 32/18), s sklepom (sklep št. 410-18/2019-02 z dne 13.5.2019) imenoval 

strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem 

za leto 2019, v naslednji sestavi: 
 

- Predsednica: Marta Jarc, Direktorica občinske uprave 

- Članica: Andreja Jerala, Višja svetovalka I 
- Članica: Simona Vodlan, Višja svetovalka II 

 
Do izteka roka za oddajo vlog je bilo prejetih 12 vlog. Postopek odpiranja, dopolnjevanja in 

vrednotenja vlog je razviden iz zapisnikov strokovne komisije. Odločbe o višini sofinanciranja so bile 
izdane 28.8.2019. Pritožb na izdane odločbe ni bilo.  

 

Vsi  vlagatelji so - kot izbrani izvajalci - na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju programov in 
projektov s področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na 

Gorenjskem za leto 2019, prejeli sredstva za sofinanciranje in sicer v naslednji višini: 
                                              Znesek v EUR 

1. Medobčinsko društvo Sožitje Kranj 1.189,66  

2. Koronarno društvo Gorenjske 596,73  

3. Slovenski združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko 
svetovanje Posvet 

520,71  

4. Auris - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko 855,19  

5. Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Gorenjska 585,33  

6. Društvo zaupni telefon Samarijan 604,33  

7. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 843,79  

8. Društvo bolnikov z osteoporozo 1.714,18  

9. Medobčinsko društvo invalidov Kranj 1.083,24  

10. Humanitarno društvo Lions klub Brnik 828,58  

11. Društvo za fibromialgijo 547,32  

12. Društvo paraplegikov Gorenjske 630,94  

 SKUPAJ 10.000,00 
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Sredstva za sofinanciranje so bila skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Cerklje na 

Gorenjskem za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/19) zagotovljena na proračunski 

postavki 2050 – Nevladne organizacije, društva. 
 

Izvajalci programov so skladno s pogodbo oddali vsebinsko in finančno poročilo.  
Programi in projekti, sofinancirani iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019, so bili 

izvedeni. 

 
 

 
 

 
Objava: 
- spletna stran Občine Cerklje na Gorenjskem https://www.cerklje.si/objava/196339 

 
 

 

https://www.cerklje.si/objava/196339

