
 

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA 
Bazoviška ulica 4,  
5000 Nova Gorica  

 
Datum ; 7. 3. 2022 
Številka, 0703-2022 -1 
 
Zadeva; Poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica glede Končnega poročila Nadzornega 
odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra 
Solkan 
 
Spoštovani,  
 
Mestni svet mestne občine Nova Gorica je na 35. seji Mestne sveta Mestne občine Nova Gorica, 
ki je bila 10. februarja 2022 sprejel sklep s katerim se je seznanil s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak 
centra Solkan. Ob tem je Mestni svet mestne občine Nova Gorica sprejel tudi sklep; »Mestni 
svet naj na prvi naslednji seji obravnava poročilo občinske uprave in javnega zavoda za šport o  
ugotovitvah nadzornega odbora MONG, ki so bile izpostavljene na današnji seji MS. K točki naj 
se povabi tudi direktorico JZ za šport.« 
 
Na podlagi zgoraj navedenega sklepa je Javni zavod za šport Nova gorica( v nadaljevanju JZŠ) , 
kot upravljalec objekta Kajak center Solkan (v nadaljevanju KC Solkan) pripravil  kratko Poročilo 
o ugotovitvah Nadzornega odbora MONG. 
 
Ugotovitve Nadzornega odbora MONG so bile naslednje;  

1. Nadzorni odbor ugotavlja, da je gospodarjenje s sredstvi Kajak centra Solkan do 
določene mere nepregledno, kar je potrebno odpraviti in izboljšati preglednost uporabe 
ter gospodarnost ravnanja z javnimi sredstvi centra, da se prepreči možnosti koruptivnih 
tveganj pri njihovi uporabi. 

2. Nadzorni odbor predlaga, da strokovne službe MONG in JZŠ takoj pristopijo k urejanju 
vseh potrebnih dokumentov, ki urejajo upravljanje z javnimi sredstvi na področju športa 
v Mestni občini Nova Gorica in jih uskladijo z veljavno zakonodajo.  

3. Nadzorni odbor predlaga, da se pri urejanju upravljanja Kajak centra Solkan vključijo vsi 
sedanji deležniki, ki jih delovanje tega centra zadeva, vključno s KS Solkan.  

4. Nadzorni odbor predlaga, da se v najkrajšem času pristopi k spremembam in 
dopolnitvam Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v 
Mestni občini Nova Gorica v uporabo, saj ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo 
in zagotoviti večjo preglednost pogojev za uporabo teh objektov 

 
K 1. točki;  
JZŠ že od maja 2020 ugotavlja (sedanja direktorica je nastopila mandat 10.4.2020), da je 
zatečen način upravljanja z KC Solkan neskladen z veljavno zakonodajo, kar je potrdila tudi 
pravna služba MONG: Pogodba o upravljanju KC Solkan, ki je bila sklenjena med MONG  in JZŠ  
15.11.2007, med drugim določa način oddajanja vseh osnovnih sredstev v najem oziroma v 
uporabo. Tak način oddajanja v najem ozirom uporabo ni bil upoštevan. JZŠ ima že od 1.1.2011 
s Kajakaškim klubom Soške elektrarne (v nadaljevanju KKSE)  sklenjeno pogodbo o uporabi za 
nedoločen čas za objekte klubski objekt, prostor za skladiščenje opreme, tribune, dostop v 



 

vodo, platoje ob progi, cilj slaloma…) s tem, da ima uporabnik ob tekmovanjih možnost 
souporabe informacijsko-gostinskega objekta Uporabnina za objekt za 100 ur mesečne vadbe 
znaša 200 EUR. Terminski plan uporabe ni predviden. Drugi del uporabnine naj bi se 
obračunaval od trženja KC Solkan, vendar do leta 2021 ni podatkov, da bi KKSE  podajal poročila 
o tem oziroma nakazal JZŠ tržni delež, niti da bi JZŠ to do leta 2020 to zahtevala. Direktorica JZŠ 
je od junija 2020 do septembra 2020  poskušala s KKSE uskladiti obstoječo pogodbo o uporabi 
tako v delih ,kjer ni skladna z veljavno zakonodajo, kot tudi v delih, kjer se ni  izvajala (letna 
poročila o trženju, letni programi, plani dela ter plačevanju dela uporabnine, zaposlitvijo). V ta 
namen je pripravila aneks k pogodbi o uporabi, ki bi zatečeno stanje vsaj začasno uredil, vendar 
do dogovora ni prišlo. Pogajanja glede ureditev tega vprašanja pa so se po septembru 2020  
premestila na MONG. Na sestanku 4.9.2020 je podžupan Simon Rosič izpostavil, da glede 
ureditve Kajak centra Solkan potekajo že nekaj časa razgovori, izpostavljenih je več možnosti 
(med njim tudi javno zasebno partnerstvo). 
Od maja 2020, pa se ne izvaja več določilo, 11. člena pogodbe, kjer je določeno, da mora JZŠ 
pred zaposlitvijo osebe pridobiti soglasje KKSE in da ta oseba izvaja tudi dela in naloge za KKSE. 
JZŠ od maja 2020 v okviru obstoječih zaposlenih izvaja naloge na področju vzdrževanja in 
obratovanja.  
 
Direktorica JZŠ je o vsem tem sproti obveščala tako člane sveta javnega zavoda kot pristojne na 
MONG. JZŠ ponovno naproša MONG, da se pristopi k celoviti obravnavi KC Solkan, v vmesnem 
času, pa naj se najde ustrezna rešitev, ki bo zagotovila JZŠ upravljanje s KC Solkan, v okviru 
veljavne zakonodaje.  
 
K 2. točki ;  
JZŠ je glede na ugotovitve izvedene notranje revizije za leti 2018 in 2019 med drugim pristopila 
tudi k podrobnemu pregledu celotnega premoženja danega v upravljanje. Za določene športne 
objekte bo potrebno skleniti pogodbe o upravljanju, drugje pridobiti dodatno dokumentacijo. 
Gre za kar obsežen projekt vendar menimo, da bomo z dobrim sodelovanjem MONG zadeve 
lahko uredili do konca letošnjega leta. Dodatno pa je potrebo zagotoviti ustrezne postopke pri 
oddajanju premoženja v najem in uporabo. JZŠ in MONG  imata tako v pogodbah o upravljanju 
kot v  Zakonu o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti določene svoje pravice in 
dolžnosti, sedaj pa moramo najti najbolj racionalen način za realizacijo le teh.  
 
K 3. točki ;  
JZŠ  je v okviru svojih pristojnosti podal MONG kar nekaj predlogov o ureditvi. Upamo, da se bo 
v čim krajšem možnem času našla primerna rešitev, ki bo sprejemljiva za vse deležnike. 
 
K 4. točki;  
JZŠ je na MONG že večkrat naslovil prošnjo po uskladitvi Pravilnika o načinu oddajanja 
telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo. V Pravilniku niso 
zajeti vsi objekti (npr. KC Solkan, rolkarski poligon….), ceniki niso bili usklajeni že od leta 2008, 
ravno tako, pa bi bilo potrebno izvesti kalkulacijo posamezne cene, kajti cenik MONG je podlaga 
za nadaljnje izračune cen tržnih storitev upravljalca. Poleg tega tudi opozarjamo na določbo 11. 
člena pravilnika, ki v prvem odstavku  določa, da »Klubi in društva do vključno mladinskih selekcij 
in za tekmovalni šport, v okviru odobrenih ur na javnem razpisu, ne plačujejo uporabnine.« 



 

Vse zgoraj navedeno lahko vodi k  nepotrebnim nejasnostim, zato bi bilo potrebno Pravilnik 
spremeniti oziroma razmisliti o drugačnem pristopu pri ureditvi teh vsebin, ki imajo  velik vpliv 
tudi pri izvajanju Letnega program športa.  
 
Za vas dodatna pojasnila sem vam na voljo.  
 
Lep pozdrav! 
 
 

Aleksandra Fortin 
Direktorica  

 


