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Številka:181-1/2020 
Datum:  26.8.2020 
 

Zadeva: ZAKLJUČNO 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 zdravja 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 zdravja 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 zdravja 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 20.05.2020 in 1.06.2020 ob 14. uri v zgornji sejni sobi, 

Verdijeva 10, MOK. 

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

181-1/2020, z dne 12. 02.2020, v sestavi:Andreja Poklar,  Helena Benčič, Olga Franca. 
 

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 zdravja za leto 2020, ter glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu za leto 

2020 so bila prijaviteljem dodeljena naslednja sredstva in z njimi sklenjene pogodbe:  

 
 

PREJEMNIKI SREDSTEV 
dodeljena sredstva v 

EUR 

Društvo za pomoč pri demenci "Primorske 
spominčice" 

700 

Društvo psoriatikov Slovenije-podružnica Obala 390 

Društvo zdrav podjetnik 350 

Društvo diabetikov Koper 400 

Društvo za Či Veščine Zmaj Koper 200 

Center za socialno delo Južna Primorska 680 

Društvo inkontinentnih bolnikov obale-D.I.B.O. 480 
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Društvo studio Sandra, Društvo za boljšo kakovost 
življenja 

350 

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Koper 650 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper 500 

Društvo za promocijo in razvoj plesne tehnike Nia 400 

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 700 

Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno kraške regije 520 

Društvo za fibromialgijo-skupina za samopomoč 
Koper 

450 

Društvo pozitivno življenje 300 

Zavod modri december, Zavod za spodbujanje 
zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper 

700 

Europa Donna - Slovensko združenje za boj proti raku 
dojk 

600 

Društvo za-vest 300 

Mladinsko združenje Brez izgovora Obala 700 

Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami 
Drugi dom Istra 

350 

Društvo študentov biopsihologije 580 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 300 

Pritisk, turistično in športno društvo 150 

Skupaj:10.750 EUR 


