
ŠPORTNA LISTA 
 
IZJAVA ZA JAVNOST 
 
V zvezi s kandidaturo Novega mesta, kot enega izmed možnih prizorišč EP v košarki leta 
2013 in glede polemike okoli  izgradnje nove športne dvorane, želimo predstavniki športne 
liste javnosti posredovati naše stališče: 
 

- potrebno je temeljito pretehtati pridobitve in pomen kandidature Novega mesta, kot 
prizorišča EP 2013  in na podlagi argumentov sprejeti končno odločitev, 

- pogoj za kandidaturo je izgradnja nove športne dvorane, zato menimo, da mora biti 
končna odločitev, o lokaciji in funkcionalnosti nove športne dvorane  sprejeta na 
podlagi mnenj strokovne javnosti ( urbanisti, finančne službe, športni klubi …. ). 

 
Slabo načrtovana investicija lahko zavre razvoj športa v Novem mestu, saj bomo breme 
investicije nosili občani Novega mesta, na račun nove dvorane pa bo lahko zastala 
marsikatera prepotrebna športna investicija. Vemo, da imamo v Novem mestu kar nekaj 
nedokončanih športnih objektov ( stadion, velodrom, garderobno sanitarni objekt ob teniških 
igriščih … ) 
 
 
Slavko Gegič je v svoji izjavi za javnost dobro navedel in opisal pomisleke, kaj bo z dvorano 
po končanem prvenstvu. Zavedati se moramo, da bodo po končanem prvenstvu dvorano 
uporabljali predvsem športni klubi, ki pa se, kot vemo, kronično otepajo s finančnimi 
težavami. Plačevanje visokih najemnin za uporabo dvorane bo za marsikateri klub 
nesprejemljivo. 
 
Po našem mnenju bi bilo v projekt nujno vključiti že oblikovano komisijo, ki je pripravila 
strategijo razvoja športa občini, ki je bila v letošnjem letu na občinskem svetu tudi sprejeta. 
Omenjena komisija ima tako že pridobljeno znanje in vpogled v športne potrebe Novega 
mesta, kar bi bilo škoda ne izkoristiti. 
 
Veseli bomo, če bomo lahko leta 2016 skupaj ugotovili, da je bila naša kandidatura za EP 
koristna in izbira športne dvorane pravilna, saj smo z njo pridobili: 
 

- večje športne in mednarodne prireditve 
- možnost kvalitetnih treningov in tekmovanj za športne klube in mladino 
- možnosti in prostor za športno rekreacijo 
- kvalitetni prostor za gospodarske in turistične prireditve 
 
 in  
 
da dvorana hkrati posluje pozitivno in ne obremenjuje občinskega proračuna. 

 
Športni pozdrav! 
 
Jiri Volt 
 


