OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
POROČILO
o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju
humanitarnih in invalidskih organizacij, kulture, športa in turizma
Občina Kanal ob Soči je dne 9. marca 2007 v Primorskih novicah objavila Javni razpis za
sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih in socialno-humanitarnih društev in
organizacij iz proračuna občine za leto 2007.
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov:
- na področju ljubiteljske kulture 46.190,00 € ( 11.068.971,60 SIT)
- na področju športa
69.890,00 € ( 16.748.439,60 SIT)
- na področju turizma
31.313,00 € ( 7.503.847,32 SIT)
- na področju humanitarnih, invalidskih in
zdravstvenih organizacij
16.334,00 € ( 3.914.279,76 SIT)
Po zaključku javnega razpisa so se sestale vse komisije, pregledale in obravnavale prispele
vloge ter razdelile sredstva v skladu s sprejetimi pravilniki in višino sredstev.
-1 na področju športa
Na javni razpis je prispelo 31 vlog, od tega so vloge poslali tudi štirje posamezniki.
Komisija za šport se je sestala pet krat, prvič 9.maja, zadnjič pa 16. julija na katerem je
obravnavala štiri prispele pritožbe.
Komisija je pregledala in obravnavala prispele vloge ter v skladu s pravilnikom razdelila
sredstva kot je razvidno v prilogi.
Komisija je ugotovila, da:
- je TD Kolovrat Lig poslalo dve ločeni vlogi, zato je obe vlogi združila in nakazala društvu
sredstva kot je razvidno v prilogi,
- prijava, ki jo je poslalo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica ne ustreza
pogojem, zato jim je bil izdan sklep o nedodelitvi sredstev;
Pravilnik o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči ( Uradne objave, Primorske novice
št.10/2004) določa upravičence in pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih
programov, ne definira pa dodeljevanje sredstev posameznikom. Komisija je glede na to, da
so vloge poslali tudi posamezniki in da gre za odlične športnike in šahistko predlagala županu,
da jim po lastni presoji dodeli sredstva. Župan je tako odločil, da se vsakemu dodeli po 500 €.
Na izdane pogodbe o dodelitvi sredstev so prispele štiri pritožbe in sicer:
- OK Eurokabel Neptun Kanal
- TRD Globočak
- OŠ Kanal
- TD Kolovrat Lig
Pritožbe so se v glavnem nanašale na višino dodeljenih sredstev. Komisija je vse pritožbe
obravnavala in sprejela sklepe, da se pritožbe zavrne.

Komisija za šport je tudi ugotovila in sprejela sklep, da je nujno potrebno popraviti oziroma
dopolniti obstoječi pravilnik za šport ter določiti točkovnik po katerem se bo vrednotilo
programe v prihodnje.
Tako je bilo na podlagi javnega razpisa podpisanih 29 pogodb od tega 23 z društvi in klubi,
4 s posamezniki in z obema šolama. Sredstva so bila razdeljena v višini 69.650,00 €
( 16.690.926,00 SIT).
- 2. na področju turizma ( priloga)
Sredstva so bila razdeljena 16 društvom in klubom v višini 28.350,00 € ( 6.793.794,00 SIT)
- 3. na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij
Komisija se je sestala štirikrat, obravnavala prispele vloge, jih točkovala v skladu s
pravilnikom ter razdelila sredstva kot je razvidno v prilogi.
Sredstva so bila dodeljena 32 društvom in organizacijam v višini 15.028,13 € ( 3.601.341,07
SIT).
Komisija je bila mnenja, da je potrebno preveriti sam pravilnik in pripraviti drugačno
točkovanje za naslednje leto.
Na tej postavki je bilo z rebalansom planiranih 18.778,00 € in glede na to, da je komisija
razdelila 15.028,00 €, je ostalo nerazdeljenih sredstev še 3.750,00 €.
Iz omenjene postavke je župan na podlagi kasneje prispelih prošenj dodelil sredstva dvema
prosilcema in sicer:
- Društvu diabetikov Nova Gorica 100,00 € za izvajanje njihove dejavnosti,
- Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica 500,00 € kot finančno
pomoč pri organizaciji seminarja z naslovom Rehabilitacijski seminar za kasneje,
starejše oslepele in njihove svojce;
-4. na področju kulture
Komisija se je sestala, pregledala prispele prošnje ter v skladu s pravilnikom dodelila sredstva
kot je razvidno iz zapisnika komisije ( priloga).
Javni sklad za kulturne dejavnosti občina financira na zakonski osnovi z vsakoletnim
podpisom pogodbe. Sredstva za leto 2007 znašajo 1.741,71 € ( lanska višina sredstev
povečana za 2,3%)
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