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Zadeva: POROČILO o dodelitvi sredstev prijaviteljem, ki so se prijavili na javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 
promocijo varstva okolja za leto 2020, objavljen v Uradnem listu št. 7/2020, dne 31.1.2020 

 
 

Na podlagi povabila za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih 
ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja za leto 2020, objavljen v Uradnem 
listu št. 7/2020, dne 31.1.2020 ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08, 33/18), v postopku izvedbe Javnega razpisa 
za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 
promocijo varstva okolja za leto 2020 podajamo  
 
 

ZAKLJUČNO POROČILO 

o odločitvi o razdelitvi sredstev prijaviteljem, prijavljenih z vlogami na javni razpis za 
sofinanciranje za leto 2020 

 
 

1. Pregled in vrednotenje prijav je bilo dne 21.04.2020 ob 14. uri v prostorih Urada za gospodarske 

dejavnosti, trajnostno mobilnost in okolje, Verdijeva 6. 

 
2. Pregled in vrednotenje ter dodelitev sredstev je opravila komisija, imenovana s sklepom župana št. 

354-15/2020, z dne 12.02. 2020, v sestavi: Igor Rakar, Valter Kozlovič, Andreja Poklar. 
 

3. V skladu z razpisnimi pogoji, merili in prednostnimi kriteriji, določenimi v Sklepu o javnem razpisu 

za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 

promocijo varstva okolja za leto 2020, ter glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu za 

leto 2020 so bila prijaviteljem dodeljena naslednja sredstva in sklenjene pogodbe:  

 

 
 

 
PRIJAVITELJI dodeljena sredstva v EUR 

Športno društvo naredi kaj za naravo 370 

Ekološko, kulturno in socialno društvo KUP kultura 750 

Morigenos-slovensko društvo za morske sesalce 650 

Gobarsko- mikološko društvo Slovenske Istre 950 
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Kolesarsko društvo Raketa 620 

Brkinsko Kraška zveza lovskih družin 300 

Društvo Sončni grič 600 

Kraško gozdarsko društvo Sežana 400 

Mladinsko združenje za trajnostni razvoj 500 

Ribiška družina Koper 400 

Društvo inovativnosti Ankaran 600 

Lovska družina Rižana 700 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 900 

Društvo varstvenih biologov-BIODIVA 600 

INTERSO, Koper 700 

Trajnostni park Istra, raziskovalno-izobraževalni 
zavod za trajnostni razvoj 

850 

Alpe adria green, mednarodno društvo za varstvo 
okolja in narave 

480 

Kolesarska mreža Obala, Društvo za kolesarsko 
zagovorništvo 

850 

 
Skupaj:11.220 EUR 

 


