
Pozdravljeni,  
glede na nekatere navedbe v odgovorih občinske uprave in župana na vprašanja, ki jih je 
postavil svetnik Egon Dolenc v zvezi z poročilom Nadzornega obora, predvsem v delih, kjer so 
podani odgovori MONG  na odgovore JZ za šport se moram odzvati, ker so navedbe netočne. 
Ravno tako teh odgovorov ni dobil JZŠ ampak so bili posredovani meni danes kot mestni 
svetnici, zato na vse trditve ne morem podati odgovore in si pridržujem +, kot direktorica JZŠ, 
pravico da odgovore oziroma navedbe dopolnim. 
Navedbe, ki niso točne;   

1. Občinska uprava je navedla, da pogajanj na mestni občini ni vodil nihče. Kajak klub je 
bil obveščen, da bodo obstoječe pogodbe nadomeščene z novimi in na novo uredile 
razmerja. 
Navedba Občinske uprave ne bo držala, da MONG pogajanj ni vodil, saj je zavod 
izrecno  zaprosil za  pomoč MONG Dne  4.9.2020 je bil prvi sestanek na MONG vezano 
na  ureditev razmerij med JZŠ in KKSE saj kljub večmesečnim pogajanjem ni prišlo do 
sklenitve aneksa oziroma do ureditve razmerij Vezano na ta zapis obstaja obsežna 
korespondenca in  zapisnik sestanka. Tudi MONG je v poročilu navedel, da so se 
septembra 2020 pogajanja prenesla na MONG. 

 

 

                Citiram tudi zapis predstavnika KKSE:  

 

»Predlog aneksa so organi KKSE zavrnili v paketu, ker je bil za KKSE povsem nesprejemljiv, 
pojasnili smo vam tudi razloge. Ni res, da smo prekinili pogajanja in da je bilo odprto samo eno 
vprašanje. Pogajanja smo zaključili, žal brez rezultata. Šlo je za vprašanje koncepta, na 
sestanku po posredovanju občine pa smo se strinjali, da je potrebno najprej izdelati jasno vizijo 
in strategijo (model) upravljanja KC Solkan (model javno zasebnega partnerstva). Naj bi bila 
izdelana do konca leta 2020, KKSE je vam v pomoč posredoval svoje predloge in videnja. KKSE 
še do danes ni dobil pojasnil glede spornosti obstoječe pogodbe. Pravno mnenje občine govori 
samo o 11. členu pogodbe. Nimamo nobenih zadržkov, da se jo pravno formalno uskladi, je pa 
potrebno izhajati iz obstoječega stanja in uvajati spremembe postopno.« 
 

2. Navedba, da je »Sanacija in razreševanje težav glede kajak centra ni v nobeni vezi 
povezano s pripravo strateških dokumentov, kot je Strategija za šport, saj ta odgovorov 
na taka vprašanja in pravne zagate ne daje. Priprava Strategije za šport in športni 
turizem v Mestni občini Nova Gorica je v preteklem letu sicer nekoliko zastala zaradi 
epidemije Covida-19, vendar so priprave v letošnjem letu ponovno stekle. Z vsemi 
deležniki športa bomo pripravili akt, ki ga bo obravnaval mestni svet. » ni navedba JZŠ, 
temveč MONG.  
 

3. Občinska uprava je podala odgovor glede organizacije velikih športnih prireditev in 
sicer Naloga Mestne občine Nova Gorica vsekakor ni organizacija velikih športnih 
prireditev vendar smo bili v situacijo dobesedno prisiljeni saj je prihajalo do velikih 
programskih razkorakov in razumevanja vloge, ki naj jo ima Javni zavod za šport Nova 
Gorica. Novo vodstvo v svoj letni program dela velikih športnih prireditev ni umestilo, 
neodzivnost in apatičnost mestne občine pa bi imelo za posledico veliko izgubo za 
šport. Nikakor se uprava mestne občine ni ukvarja s populizmom ampak reševala 
nezavidljivo situacijo. 
Vaša ugotovitev, da prireditve niso navedene v lanskem LPŠ absolutno drži. To pa iz 
razloga, ker tam nimajo kaj početi. Letni program športa je namenjen izvajalcem LPŠ 
to je društvom, Zakon o športu pa nalaga tudi obveznost, da se v njem predvidi 
delovanje javnega zavoda za področje športa.  
Kaj ima neka občina navedeno v letnem programu športa je stvar vsake lokalne 
skupnosti, ki vsako leto znova določa svoje prioritete. Mestna občina Ljubljana ima v 
svojem LPŠ navedene tiste prireditve, ki jih sofinancira preko javnega razpisa in išče 
izvajalca le teh. Druga zadeva pa je Letni program dela javnega zavoda v katerem se 
predvidi programe in prireditve, ki se financirajo z občinskim denarjem brez javnega 



razpisa. 
Navedba je netočna in v delu zelo pristranska, kjer se na nepravilnih dejstvih delajo 
napačni zaključki in celo opisujejo moje delo, kot apatično in neodzivno, kar je najmanj 
zelo zavajajoče. Lahko bi celo rekla, da glede urejanja področja športa bolj velja to za 
UO, kot JZŠ oziroma mene.   
 
JZŠ  ima svojo vlogo zelo jasno opredeljeno v ustanovitvenem odloku. Odlokom o 
ustanovitvi. V programu dela JZŠ za leto 2021 sta bili večji športni prireditvi » 
Kolesarska dirka in Giro D Italia  na zahtevo MONG dane v program dela JZŠ, kljub 
temu, da za ta namen MONG ni predvidel in ni zagotovila finančnih sredstev. JZŠ je 
vlogo ( nudenje športne infrastrukture in strokovno tehnične pomoči) izvedel za obe 
prireditvi. 
 
Podžupan Rosič  je v letu 2021 zahteval, da se v Program dela JZŠ navedejo tudi 
ostale prireditve v organizaciji nekaterih društev, predvsem KKSE in ŠZ s 
pogojevanjem zavrnitve soglasja na program dela.  
Na tem mestu bi še izpostavila , da je zavrnitev programa dela in soglasje na program 
dela JZŠ v letu 2021 podal  župan oziroma podžupan Rosič (po pooblastilu)  in ne kot 
je skladno z Odlokom – občinska uprava . 

 

 

Letos je bila zgodba glede Letnega programa  za leto 2022 identična, pri potrditvi 
Letnega Poročila za 2021, pa je šlo še dlje in posledično  Letno poročilo za leto 2021 
do danes ni bilo sprejeto je s tem onemogočen predlog direktorja, o porabi presežka, 
ki je bi zaradi dobrega poslovanja v letu 2021 (kljub Corona -19 ukrepom) znaša 19.820 
Eur. S tem se posledično dela velika škoda pri poslovanju JZŠ ter onemogoča 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti do direktorice. 
Občinska uprava navaja, da nima podatkov glede stroškov za posamezne objete, 
predvsem KC Solkan, kar ne drži, kajti te podatke je JZŠ MONGu posredoval večkrat.  
Podajam tabelo iz programa dela 

 
4. Občinska uprava je podala odgovor na odgovor JZ za šport glede uporabe KC 

Solkan s strani Brodarskega društva.  

JZŠ razpolaga s korespondenco, med oddelkom, podžupanom društvom in KKSE iz 

česar bo jasno razvidno, da je trditev MONG spet zavajajoča in neresnična, kajti JZŠ je 

večkrat MONG zaprosil za posredovanje, glede na to da KKSE ni dovolil uporabe 

prostora nikomer drugem . 

5. Občinska uprava je podala odgovor na odgovor JZ za šport:  
Javni zavod za šport je bil pri prireditvi Soška regata soorganizator, kar je razvidno tudi iz 
potrjenega letnega programa dela za leto 2021. Iz tega jasno izhaja, da je soorganizator 



tudi dolžan pokriti del stroškov – v dogovoru z drugimi soorganizatorji, ki iz tega naslova 
nastajajo. Navajanje, da je MONG zahtevala izplačilo dela sredstev je netočno, saj je 
soorganizator dolžan kriti del stroškov. 
 
 

Trditev MONG ne drži Zavod  je navedeno prireditev prijavil na razpis za Fundacijo za šport v 
okviru prijave čezmejnih prireditev in bo v letu 2021 sodeloval kot soorganizator. Sredstva za 
Soško regato bi se v 1/3 krila iz prejetih sredstev fundacije za Šport v višini 1.600 EUR. 
 
Soška regata je prireditev KKSE ( tudi javno dostopni podatki)  in se je več let financirala iz 
sredstev JZŠ – neupravičeno saj bi jo morala KKSE prijaviti na razpis LPŠ. Obstaja 
korespondenca, da je MONG zahteval plačilo računa ( R. Cenčič). Na sestanku z g. Humarjem 
je slednji poudaril, da se je Soška regata financirala preko JZŠ, saj lahko KKSE na razpis LPŠ 
prijavi samo eno prireditev. 

 
Povedala bi še da ne držijo trditve, da JZŠ ni dobil  navodila z s strani MONG, glede 
uporabe zakonodaje pri oddaji objektov in površin v najem. JZŠ je dobil o tem pisna 
navodila.  
 

Aleksandra Fortin  
direktorica  


