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IZJAVA ZA JAVNOST

Sežana, 17.07.2017

NOGOMETNI KLUB ANKARAN HRVATINI V SEŽANI NE BO IGRAL

Glede gostovanja nogometnega kluba (v nadaljevanju: NK Ankaran) na stadionu Rajka Štolfe v Sežani, se je v
preteklih dneh veliko govorilo in pisalo. Argumenti ZA in PROTI so zbledeli in se skoncentrirali predvsem v
iskanje krivca za nastalo situacijo. Kljub nameri, da Občina Sežana na zavajajoča pisanja in provokativne
govorice ne bo reagirala, smo se odločili, da zaradi neresničnih izjav in trditev – tudi s strani tistih, ki s
predstavniki Občine Sežana niso bili nikoli v kontaktu – predvsem našim občanom predstavimo dejanski potek
dogodkov in razloge za to, da NK Ankaran v Sežani domačih tekem ne bo igral.
Na Občini Sežana obžalujemo, da je zaradi neresničnih, zavajajočih in nasprotujočih si izjav v zvezi z
gostovanjem NK Ankaran v Seani, prišlo do tolikšnega zapleta.
Odgovornost za nastali zaplet je zagotovo prikladno prisoditi Občini, vendar pa je bila slednja zadnja v nizu
zavrnitev, predvsem pa njihova posledica. Dejstvo je, da Občina Sežana, kot lastnica objekta, s strani vpletenih
sploh ni bila seznanjena z namero, da bi NK Ankaran želel igrati v Sežani. Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana je z omenjenim klubom podpisal pogodbo o uporabi športnih objektov. Občina Sežana je bila o podpisu
pogodbe o uporabi športnih objektov obveščena šele na podlagi pretesnega pisma domačega nogometnega
kluba Tabor. Morebiti bi do realizacije pogodbe tudi dejansko prišlo, vendar pa je bila Občina Sežana s strani
Nogometne zveze Slovenije pozvana k podpisu potrdila o ustreznosti objekta. Ob seznanitvi z vsebino pogodbe
je bilo na Občini Sežana ugotovljeno, da je bila slednja nična, saj ni bila sklenjena v skladu s pozitivno
zakonodajo. Ravno zaradi nezakonitosti sklenjene pogodbe, pa Občina kot lastnik objekta in obenem tudi kot
varuh zakonitosti ni smela podpisati potrdila o ustreznosti objekta, ki pa ga je s strani NK Ankaran prejela v
podpis šele 11.7.2017. Pogoj Občine za razrešitev zadeve v zadovoljstvo vseh vpletenih, je bila uskladitev
pogodbe z veljavno zakonodajo. Hkrati je Občina pri pregledu potrdila o ustreznosti ugotovila pomembna
odstopanja od dejanskega stanja oz. napake in je popravljen dokument prejela šele 13.7. in sicer za tem, ko je
Upravna enota Sežana zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev NK Ankaran že zavrnila izdajo dovoljenja za
izvedbo tekme.
Glede na to, da Občina Sežana o nameri NK Ankaran ter o sklenjeni pogodbi z Zavodom ŠTIP sploh ni bila
obveščena, poleg tega pa navkljub trudu za rešitev zadeve ničnost pogodbe kljub podpisanemu aneksu k
pogodbi ni bila odpravljena, je govoriti o prelomljenih obljubah oz. požrtih besedah Občine Sežana najmanj
smešno, predvsem pa popolnoma brezpredmetno.

Kabinet župana
Odnosi z javnostmi

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909

