Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 63/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00), 16. člena statuta občine Kranjska Gora (UVG, št.
17/99, 28/00) in 64. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št.22/98), je Občinski svet občine
Kranjska Gora na 32. redni seji, dne 19.11.2001, sprejel

SKLEP
o prenosu lastninske pravice na športnih objektih občinskega pomena
v Občini Kranjska Gora

1.
Občina Kranjska Gora je s sklepom o določitvi športnih objektov občinskega pomena
v občini Kranjska Gora, sprejetim na 3. redni seji Občinskega sveta dne 1.3.1999 in
dodatkom k temu sklepu, sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta dne 29.3.1999,
določila športne objekte občinskega pomena.
S 5. točko sprejetega sklepa je bila v skladu z določilom ZSpo dana možnost, da
društva in druge pravne osebe lahko uveljavljajo lastninsko pravico na objektu, ki je
opredeljen kot objekt občinskega pomena, če svoj zahtevek priglasijo v roku šestih
mesecev po veljavnosti sprejetega sklepa.
2.
Na podlagi pravočasno priglašenih zahtevkov Občina Kranjska Gora se s pogodbo
prenese lastninsko pravico na naslednjih športnih objektih na spodaj navedena društva
in druge pravne osebe:
Poligon za metanje varpe v Gozd Martuljku:
Športnemu društvu Varpa Gozd Martuljek;
Tenis igrišče v Gozd Martuljku:
Planinskemu društvu Gozd Martuljek;
Plezalna stena v Gozd Martuljku:
Planinskemu društvu Gozd Martuljek in
Petrol Ljubljana,d.d. v razmerju vlaganja v izgradnjo tega
objekta;
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Skakalnice in spremljajoči objekti v Planici:
Športnemu društvu Planica – po izpolnitvi pogojev iz 36. do
41. člena Pravil društva, reg. na UE
Jesenice, št. 026-61/97 z dne 23.1.2001.
3.
Prenos lastninske pravice se izvede s sklenitvijo pogodbe, za podpis katere se
pooblasti župana.
4.
Za objekte, ki postanejo v skladu z določili ZSpo in tega sklepa lastnina društev, se
uporabljajo določbe ZSpo, ki veljajo za javne športne objekte.
Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil
zgrajen in urejen.
5.
Pogodba o prenosu lastninske pravice mora med drugim vsebovati naslednje
obveznosti:
• Za objekte se uporabljajo določila, ki po ZSpo veljajo za javne športne objekte.
• Objekt se mora uporabljati kot javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen
in urejen. Če se objektu v soglasju z občino spremeni namembnost, se mora
pridobiti nadomestni javni športni objekt.
• Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih
športnih objektih, imajo prednost pred izvajalci športnega programa.
• Obveznost prenehanja pogodbe in vrnitev objekta občini, če pride do nenamenske
uporabe objekta, propadanja objekta ali drugih kršitev pogodbe.
• Ureditev uporabe ali odkupa zemljišča, kjer se športni objekt nahaja na zemljišču
zasebne lastnine.
• Prepoved obremenitve in odsvojitve objekta brez pisnega soglasja občine.
• Brezplačna vrnitev objekta občini, če prevzemnik preneha obstajati in če občina ne
prenese objekta na pravnega naslednika oz. drugo organizacijo, ki opravlja enako
ali podobno športno aktivnost.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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