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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________________ 
sprejel naslednji 
 

 

 

 
S K L E P 

 
 

 

1.  

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z aktivnostmi reševanja 
problematike pogodbenih razmerij med Mestno občino Nova Gorica in Javnim zavodom 
za šport Nova Gorica na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine 
Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan, kot je 
navedeno v obrazložitvi tega sklepa.  

 
 
2.  

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 6710-1/2022 
Nova Gorica,                                                                      

dr. Klemen Miklavič 
                                                                   ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Številka: 6710-1/2022-19 
Nova Gorica, 25. maja 2022 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je opravil nadzor nad upravljanjem Kajak 
centra Solkan, ki ga ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica od leta 2007. O 
opravljenem nadzoru je pripravil poročilo za Mestni svet Mestne občine Nova Gorica v 
katerem je izpostavil nekatere pomanjkljivosti in priporočila glede odprave možnosti 
koruptivnih tveganj.  
 
Poročilo je na 35. seji dne 10.2.2022 obravnaval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
in sprejel sklep, da se na prvi naslednji seji obravnava odzivno poročilo občinske uprave 
in Javnega zavoda za šport Nova Gorica o ugotovitvah, ki so bile izpostavljene na seji. 
 
Občinska uprava in Javni zavod za šport Nova Gorica sta pripravila odzivno poročilo, ki 
ga je obravnaval Mestni svet in na seji Mestnega sveta dne 24.3.2022 sprejel dodatni 
sklep, da se najkasneje na junijski seji Mestni svet seznani z reševanjem oz. končno 
rešitvijo in pogodbenim razmerjem ter z morebitnim poročilom ponovno izvedenega 
nadzora s strani Nadzornega odbora o ustreznosti rešitve v zvezi z ugotovljenimi 
nepravilnostmi.  
 
Kot je bilo že na seji izpostavljeno, je Mestna občina Nova Gorica že pred uvedenim 
nadzorom s strani Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica pristopila k 
razreševanju problematike. Pripravljen je osnutek pogodbe o prenosu v upravljanje Kajak 
centra Solkan, iz katerega so izločene vse formalno nevzdržne določbe. Osnutek 
predvideva ureditev medsebojnih razmerij med mestno občino in javnim zavodom. 
Podpisana pogodba bo osnova za ureditev nadaljnjih razmerij med javnim zavodom in 
uporabniki oziroma najemniki.  
 
Upravljanje z nepremičninami, ki jih ima trenutno po veljavni pogodbi o upravljanju Kajak 
centra Solkan še v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica, bo urejeno drugače in 
sicer: 

- veliko peščeno parkirišče bo oddano v odplačni najem podjetju Mestne storitve 
d.o.o., saj je smiselno, da za parkirne površine skrbi za to usposobljeno podjetje, 

- za bar s teraso bo mestna občina neposredno izvedla razpis ter z najemnikom 
sklenila pogodbo o najemu; takšna ureditev je smiselna, saj bi bila podpisnica 
najemne pogodbe za bar mestna občina tudi v primeru, da bar ostane v 
upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica, prav tako so v skladu z 
veljavno zakonodajo najemnine za nepremičnine, ki jih imajo v upravljanju 
občinski javni zavodi, prihodek občinskega proračuna, 

- črpališče fekalne vode z elektro omarico ter povezovalnimi cevmi in jaški, ki so v 
katastru gospodarske javne infrastrukture opredeljeni kot gospodarska javna 
infrastruktura, so že bili preneseni v upravljanje podjetju Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d., 

- ostale površine bodo ostale v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. 
 
Sklep Mestnega sveta z dne 24.3.2022 je bil posredovan tudi Nadzornemu odboru 
Mestne občine Nova Gorica, ki se je na svoji seji dne 14.4.2022 seznanil s sklepom 
Mestnega sveta, vendar se zaradi kadrovskih težav ni odločil za izvedbo dodatnega 
nadzora. 



 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo in sprejme predlagani sklep. 
 

 
 
  dr. Klemen Miklavič 

 ŽUPAN 
                  
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida                                                                           
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                                                              
 
mag. Robert Cencič  
višji svetovalec za družbene dejavnosti 
 

  


	O B R A Z L O Ž I T E V

