Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 10. in 17. člena Statuta občine Kranjska Gora (UVG 4/95)
in 64. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), je občinski svet občine Kranjska
Gora na 3. redni seji dne 1.3.1999 sprejel

SKLEP
o določitvi športnih objektov občinskega pomena
v občini Kranjska Gora

1.
Občina Kranjska Gora uresničuje javni interes v športu tako, da:
• zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na
občino in zagotavlja sredstva za izvedbo športnega programa, ki ga sprejema;
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, predvsem
tistih, ki so vezani na športno vzgojo mladine in športe, ki imajo glede na pogoje
dolgoletno tradicijo in možnost razvoja v občini;
• načrtuje, gradi in vzdržuje športne objekte občinskega pomena.

2.
Občina za izvedbo športnega programa določa športne objekte občinskega pomena, ki
zagotavljajo uresničevanje javnega interesa na področju športa.
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine - zemljišča,
objekti, oziroma njihovi deli ali posamezni prostori v teh objektih ter oprema, s katero
se izvaja dejavnost javnega pomena na področju športa.
Športne objekte občinskega pomena določa občina izmed športnih objektov, ki so
družbena lastnina ali last razvojnih skladov in v upravljanju društev.

3.
Občina s tem sklepom določa, da so v občini Kranjska Gora občinskega pomena
naslednji športni objekti:
1. Drsališče Mojstrana - parc. št. 1855/1 in 1855/2, k.o.Dovje (družbena lastnina)
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2. Strelišče Mojstrana,
v delu stavbe KS Dovje - Mojstrana, v Mojstrani, Savska cesta 1,
stoječa na parc.št. 1805/2, k.o.Dovje, (stavba in zemljišče družbena lastnina)
3. Tenis igrišče v Mlačci,
parc. št. 1658/5 (zemljišče družbena lastnina) in parc. št. 1658/1 (zemljišče last
fizičnih oseb), k.o. Gozd
4. Plezalna stena v Gozd Martuljku,
parc. št. 174/26, k.o. Gozd (zemljišče last Republike Slovenije)
5. Tenis igrišče v Gozd Martuljku,
parc. št. 681/13 (zemljišče družbena lastnina) in parc. št. 180/2 (zemljišče last
fizičnih oseb), k.o. Gozd
6. Poligon Podkoren - TV stavba,
parc. št. 633/2, k.o. Podkoren (zemljišče last fizične osebe)
7. Poligon za metanje varpe v Gozd Martuljku
parc. št. 174/26 (zemljišče last Republike Slovenije) in parc. št. 172/3 (zemljišče
last fizičnih oseb), k.o. Gozd
8. Večnamensko športno igrišče v Ratečah (bivša železniška postaja)
parc. št. 1450/8, k.o. Rateče (zemljišče družbena lastnina s pravico uporabe
pravne osebe)

4.
Športni objekti občinskega pomena, navedeni v 3. točki tega sklepa, na katerih obstaja
družbena lastnina, se vpišejo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah kot
javni športni objekti v lasti občine, na predlog Občine Kranjska Gora.
Za športne objekte občinskega pomena, navedene v 3. točki tega sklepa, ki se nahajajo
na zemljiščih ali delih zemljišč, ki so last fizičnih oseb, pa se njihovo koriščenje
oziroma uporaba, najem ali odkup uredi s pogodbo.

5.
Društva, druge pravne ali fizične osebe lahko uveljavljajo lastninsko pravico na
objektu, ki je opredeljen kot objekt občinskega pomena, če svoj zahtevek priglasijo
občinski upravi občine Kranjska Gora v roku šestih mesecev po veljavnosti tega
sklepa.
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6.
Način vzdrževanja, uporabe oziroma upravljanja športnih objektov občinskega pomena
se uredi s posebno pogodbo. Do ureditve pogodbenih odnosov pa uporabniki športnih
objektov občinskega pomena lahko še naprej uporabljajo navedene objekte za namen
izvajanja športne dejavnosti v enakem obsegu kot doslej.

7.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Štev.: 650/1-8/98-EK
Datum: 4.3.1999
ŽUPAN
Jože Kotnik
sklep o športnih objektih obč. pomena
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