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GoSPODARSKE
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JAVNERMSVETUAVE
NAoBMocJU
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zA upomBo STAVBNEGA
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JAVNO
SKLEP
O UKINITVI
STATUSA
ZEMUISCA
DOBRO

javne sluZbein obsega vse storitverednege
Predmet koncesijeje izvajan.ie
vzdr2evania, popravljanja ter obnavljanja, ki so potrebne za zagotavljanje
nemotenega in brezhibnegadelovanjajavne razsvetljave:
'1. zamenjavasvetilk in sijalk,
2. zameryavadrogov javne razsvetljave,
3. popravilooziroma menjavasestavnihdelov napravza javno razsvetljavo
4. 6i6denje in redno rzdr2evaniedrogov in drugih delov javne razsvetljave
5. intervencijana obiektih in napravahjavne razsvetljave,
6. vodenje katastrain dnevnikaizvedenihdel,
7. izvedba novoletne in drugih okrasilev po narocilu koncedenta,
8. elektri6arskadela, poVezanaz delovanjem napravjavne razsvetljave,
9. dajanje soglasii v wezi z javno razsvetljavo,
10. priprava letnih programov rzdrZevanja, razvoia, in pospeievanja javnr
slu2bev skladus programiobcine,
11. druge sioritue,ki iih doloia zakon ali izvr6ilnipredpis.
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t!-d'poOtagi12. in 175. dlena zakona o uejaniu,prosiora (ZUreP-1)(Uradni list
RS, Stev.11otjz in 3/03) in 13. dlena statutaobdine Sencur(Uradnivesinik
r
njske,st. 6/95, 6/96, 36/98 in 21/99) ie obcinski svei obdineSendur
na r. korespondendniseii dne 21.07.2003 spreiel
ODLOK
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditveno obmodje Kranja za obmodje Obdine Seniur
1. c len
V odloku o prostorskih uredituenihpogojih za uredituenoobmocje Kranja
(Uradnivestnik Gorenjske,St. 15/88, 43/97, 28/98 in Uradni list RS, St.
7O/94j se za 105.a dlenomdoda nov 105.b dlen, ki se glasi:
"1. Merila in pogoji za posege v prostor
Uredituenaenola2a2
V lu2nem delu uredifueneenote so dopustne gradnje in uredifueobjektov
za potrebe dejavnostivzdr2evania,servisiranjain prodaje vozil."
.
2. dlen
Spremeni se prikaz razmejitevter meril in pogojev za posege v prostor na podlagi grafi6nedokumentacijev merilu 1 :2000, spremembejulij 2003, in sicer:
karta 5D 2$9O
ZemljiSdaparc. Stev.1709/2, 1710/3, 17OO/3 in 1711/2 k.o. Visokose
izlodijo iz uredituene enote 2b1 v obmocju urejanja S 12/ 4 in prikljucijo uredituenienoti 2a2.
3. clen
.* odlok zacne vellati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stev.:352-0O3/03-1
Sencur,
dne21.07.2003

Zupan:
Miro Kozelj

Na podlagi 29. in 61. clenaZakona o lokalnisamoupravi(Uradnilist RS, St.
72/ 93, 57/94 , 14 /95 , 26 / 97, 70/ 97. , 10/ 98, 74/ 98, 7O / OO , 5 1 / O 2 ) ,s .
in 32. clena Zakona o gospodarskihjavnih sluZbahter 18. dlena Statuta
ObdineZirovnica(Uradnilist RS, St. 23199,71/O1 in 109/01) je Obcinski
svet Obdine Zirovnica na svoji 8. seii dne 17.O7.2OO3
sprejel naslednji
ODLOK
o nadinu izvajanja gospodarske javne sluibe na podrodju vzdrZevanja
javne razsvetljave na obmoiju Ob6ine Zirovnica

DOLOCBE
I. SPLOSNE
1. c len
S tem odlokom kot koncesiiskimaktom Obcina Zirovnicakot koncedent opredeljuje predmet koncesije,uporabnikestoritevjavne slu2be, pogoie koncesioniranja, obveznosti konoesionarja,vodenie kaiastra in dnevnika iaredenih
storitev,nacin financiranja,zadetekin cas trajanjakoncesijeter druge elemente,
pomembneza podelitevkoncesijeza ia,rajanieizbirnegospodarskejavneslu2be
na podrocju r,zdrzevanjajavne razsveiljave(v nadalievanjujavnaslu2ba).
2. c len
Za javno razsvetljavopo tem odloku se Stejejo vsi objekti in naprave, namenienijavni razsvetljavi.

' III. POGOJIKONCESIONIRANJA
4, clen
Koncedent po tem odloku je Obdina Zirovnica(v nadaljevanjuobiina).
5. clen
Uporabniki storitev javne sluZbe so vsi uporabniki iavnih povr6in r
Obcini Zirovnica.
6. clen
Obiekti in napravejavne razsvetljaveso del komunalne infrastrukturein so las
koncedenta.
Javno slu2bo izvajakoncesionarob uporabi delovnihpripravin drugih sred
stev, potrebnih za opravljanjejavne sluZbe, ki so njegova last, oziroma ki si jil
sam najameali kakorkolidrugaie priskrbi.
7. clen
Koncesionar je lahko pravnaali fizi-Ene'ose-tia,
ki izpoln.iujenaslednje pogoje
1. da je registriranaza dejavnost,ki je predmet koncesijein ima veljavnodc
voljenje pristoinegaorgana za opravljanjete dejavnosti;
2. da zaposluje najmani eno osebo s strokovno izobrazbo naimanjV. stopnjr
tehniine ali druge ustreznesmeri z najmanjtremi leti delovnih izku6enjv elek
trotehnicnistroki;
us
3..da razpolagaz zadostnimStevilomdelavcevz ustreznimikvalifikacijami,
posobljenostjo oziroma izkudnjamina podrocju lavne sluZbe, od katerih im,
vsaj eden najmanj lV. stopnio izobrazbe elektrotehnidne ali druge ustreznr
smeri;
4. da zagotovistrokovno usposobljenostza vodenia katastra;
5. da razpolagaz zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav in zadostn
mi materialnimisredstvi zaizvalanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
6. da se obve2e zavarovatiproti odgovornosti za 6kodo, ki jo z opravljanjer
javne sluZbelahko porzroditretji osebi, drZaviali obdini;
7. da izpolnjujedruge, s predpisidolo6enepogoje.
Koncesionarlahko javno sluZboizvajaskupai s podizvajalcern,ki izpolniuj
vse predpisane pogoje iz 1. odstavkatega ilena, razen pogoja iz 6. toike.
Namen koncesionarja,da izvajadejavnostskupai s podizvajalcem,mora bi
jasno opredelien 2e v ponudbi na iavni razpisza podelitev koncesije, vsebin,
niune medsebojnepogodbe, ki urejaizvajanjejavneslu2be;pa potrdi konc€
dent.
I
IV. OBVEZNOSTIKONCESIONARJA
|
-,9.-c-!9!l
Koncesionarmora vsakoleto do konca mesecaavgustapredloiitikonceder
tu v sprejem predlogprogramadela iz 10. tocke 3. dlenatega odlokaza pr
hodnie leto, ki mora vsebovati:
- programpredvidenihdel,
- cene storitev,
- navedbo viSinesredstev, potrebnih za opravljanjejavne sluZbe,
- drugo, glede na zahtevokoncedenta.
Program iz 1. odstavka tega dlena mora vsebovatitudi porocilo o stanju ot
jektovin napravjavnerazsvetljave,
potrebnihdelih; potrebnihinvesticijahin o
ganizacijskihukrepih za ixvalantejavne slu2be.
Zupan obcine kot zastopnikkoncedentas sklepornpotrdi letni programdel
proracunaza naslednieproradunskoleto.
na podlagispre.jetega
Koncesionarje dol2an do 3.1.marca tekodega lela podati za preteklo let
koncedentuletno porociloo opravljenihstorifuahin,{inandnoporocilo.Poroc
lo mora podatitudi na posebnozahtevokoncedentamed letom.
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9. clen
Cene storitev potrjuje obcinski svet.
Rast cen ne sme presegatirasti cen Zivljenjskihstro5kovv preteklemletu,
razen v primeru, da se cene za materiale, ki jih koncesionar pri opravljaniu
gospodarskejavne slu2beprete2nouporablja,povedajoza veiii odstotek.
Koncesionarje dolan takSne okoliS6ineposebej dokazati.

St. zo - 29. vn. 2oo3

- urna postavka dela: 25 todk,
- vrednostnatrijeve2arnice 125W: 20 tock,
- vrednostdu5ilke125W: 15 tock,
- odzivni das ponudnika v primeru posredovanjaali okvare na objektih javne
razsvetljavev Obcini Zirovnica(prihodna mesto okvare):10 toik.

10. c len
Koncesionar, ki poleg javne sluZbe iz tega odloka opravlja Se druge dejavnosti, mora za javno slu2bo na podrodju r,rzdrievanjajavne razsvettjavena
obmodju Obdine Zirovnicavoditi loieno racunovodstuopo dolo6ilih zakona o
gospodarskihjavnihslu2bahin zakonao gospodarskihcjruZbah.

20. dlen
Najni2japonudbena vrednost kandidata pri posameznemmerilu iz prejSnjega
clena tega odloka se ovrednoti z najveijim Stevilomto6k. Ostale kandidature
se ovrednotijo z manj todkami in raa,rrstijov skladu z linearno interpolacijo.
Kot najugodnel5ase Steje kandidatura, ki na podlagi kombinacije navedenih
meril doseZe najvedjeStevilotoek.

11. c len
V primeru elementarnih nesred ali v drugih primerih, ki zahtevajo takojSnje
posredovanjeoziromaodpravonapake,zlasti,de so ogro2ena6love6kaZMjenia,
je koncesionardol2anzagotovitiinterventnoia,rajanjejavne slu2beter takoj6njo
odpravo napak po preietem pozivu pristojnih slu2b oziroma upor:abnikov.
V primeru drugih okvar v sistemujavne razsveiljave(redno r,rzdrZevanje)
je koncesionar dol2an napako odpraviti v roku 24 ur od prejete prijave.

21.clen
Razpisni postopek izpelje komisijaza vodenje in izvedbo razpis, ki jo imenuje Zupan.V komisijo se irnenujetatudi 2 clana Odbora za prostor,varsfuookolja in gospodarsko infrastrukturo. Komisija izdela porodilo o izvedenem
postopku in poda predlog izbiie obdinski upravi.
Obdinska upravao izbir.ikoncesionarjaodloci z odlocbo. Zoper ocilodboje
dovoljena pritoZba.O prito2biodloda 2upan.

12. c len
Kataster iz 6. todke 3. dlena tega odloka vsebuje podatke o Steviluobjektov
javne razsvetljave,njihovi lokaciji in tehnidnih lastnostih.
Kataster, ki je last koncedenta, se vodi atributno in grafiino v obliki raiunaL
niSkegazapisa
Kopij,
uiranihpodatkov izroda koncesionarkoncedentu ob vsaki spremembi, ob prenehanjuveljavnostikoncesijskepogodbe pa mu jih izroci v celoti.
Koncesionar lahko podatke iz katastra uporablja samo v okviru pooblastil izvajanla gospodarske javne slu2be.

22. tlen
Koncedent in izbrani koncesionarlkieneti pisno koncesijsko pogodbo najkasnejev roku 60 dni po pravnomodnostiodlodbe o izbiri koncesionaria.V
imenu koncedentapogodbo podpise2upan.
Koncesijskapogodba se skleneza dobo 5 let.

13. clen
Dnevnikizvedenihdel iz 6. tocke 3. clena tega odloka vsebuie podatke o
vseh izvedenih in neianedenihstoritvahjavne slu2be.
V. NADZOR NAD A/AJANJEM KONCESIJE

,

l-4.-c]en
-.

Nadzor nad izvajanjemkoncesije izvajaobdinska uprava.
Koncedent za posamezna strokovna in druga pooblastila lahko pooblasti pristo.ino inSpekcijoali strokovnoslu2bo,zavod oziromadrugo primemo institucijo.
J.lilen
-Osebam, ki se izka2ejos pooblastilom2upana, mora koncesionar omogodlii
odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter vpogled
v dokumentacijo, v kataster javne slu2be oziroma vodene zbirke podatkov, ki
se nana6ajonanjo, ter nuditi zahtevanepodatke in pojasnila.

VII. ODGOVORNOSTZA SKODO
23. ilen
Koncesionarje v celoti odgovorenza Skodo, ki jo powrodi sam ali pri njemu
zaposleni delavci pri iarajanju ali v arezi z izvaianiemjavne slu2be uporaF
nikom ali drugim pravnimin fizidnimosebam.
Koncesionarmora v roku 30 dni po sklenifuikoncesijskepogodbe skleniti
zavarovanje odgovornosti :
- za Skodo, ki jo porzrodiobdini z nerednimali nevestnimopravljaniemiavne
sluZbe,
- za Skodo, ki jo pri opravljanjuali v zveziz opravljanjemjavne sluZbe pouzroiijo pri njem zaposlene osebe uporabnikomali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanjumora imeti klarzulo, da je zavarovanjeza 6kodo iz 1.
odstavka tega dlena sklenjeno v korist Obdine Zirovnica.
Skoda iz prve alinee drugega odstavka tega clena obsega zlasti stroske, ki
nastanejo zaradi izbire novega izvajalcajavne sluZbeali za pokrivanjeizrednih
stroSkov nujnega interventnegazagotavljanjastgritev javne sluibe, de pride
do prenehanja opravljanjajavne slu2be po krivdi koncesionarja.
VIII.PRENEHANJEKONCESIJSKEGARAZMERJA

16. clen
Nadzor je lahko napovedan ali neriepffiEan.
Kon
lnt opravi napovedan nadzor s poprej6njo napovedjo 15 dni pred
iareo-.. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljaniaredne dejavnosti
koncesionarjain tretjihoseb, pravilomale v poslovnem6asu koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenihrazlogovopravi tudi nenapovedannadzor
v smisluprejsnjegaclena.
O nadzoru se napravizapisnik, ki ga podpi6eta predstavnikakoncesionarjain
koncedenta.
VI. IZBOR KONCESIONARJA

if.i!gl*

Koncedent izbere koncesionarla na podlagi javnega razpisa, ki se obiavi v
Uradnemlistu RepublikeSlovenije.
Javni razpis uspe, ce do roka, dolodenega v razpisu, ponudbo pravodasnoin
pravilno,z vsemisestavinamiiz 18. dlenatega odloka, vlo2ivsaj en vlagatelj.
Ce javni razpisne uspe, se v roku najmanj30 dni ponovi.
18. c len
Ponudba na javni razpis mora vsebovatinajmanjnaslednje obvezne sestavine:
- dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih
podjetnikov;
javne
- odlodbo o izpolnjevanjupogojev za opravljanjedejavnostir,rzdrzevanja
razsvetliave;
- dokazila o boniteti - BON gbrazec;
- podatkeo strokovnihkadrih,zaposlenihpri koncesionarju;
- cenik storitevza opravljanjejavne slu2be;
- predlogkoncesilskepogodbe;
- reference, dokazila o opravljanjuiste dejavnostiv zadnjih dveh letih.
19. c len
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi in v obsegu naslednjihmeril:
- urna postavkadela z avtodvigaloms premikom:30 toik,

=24ebn

Koncesijsko razmerje preneha:
- s potekom roka, za kateregaje bilo sklenjeno,
- s sporazumnim razdrtjem,
- z odwemom koncesije.
Koncesijsko razmerle preneha tudi v primeru steiaja pravne osebe, ki je
imela koncesijo,oziromaz izbrisomiz ustreznegavpisnikaali registrafizidne
osebe, ki je imela koncesijo.
25. clen
Koncesionar je dolZan koncedentd'nemudoma obvestiti o spremembi
okoli$iin, ki so bile pomembneza sklenitevkoncesijskepogodbe.
Koncesionar je dol2an obvestiti koncedenta o vsaki siatusni spremembi.
ee koncesionar tega v razumnem roku ne stori, de je zaradi sprememb
prizadet interes koncedenta, ali ce so zaradi sprememb bisfueno spremenjenarazme1a iz konces'rjskepogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
26. clen
Prenehanjekoncesijskepogodbe, ne glede na razlogali nadin, ne sme
prizadeti pravic uporabnikov. Zato mora koncedent zagotavljati opravljanje
javne sluZbe,vendar najved1 leto.
. 27. clen
Koncedentlahko oduzamekoncesiio[ohcesionarjuv primeru krSitevkoncesijske pogodbe. Kr6ituekoncesijske pogodbe so:
javneslu2beglede na rok, dolocens kon- nepravoiasenpridetekopravljanja
cesijskopogodbo,
pogodbenihobveznosti,
- ponavliajocese neizpolnjevanje
- ponavljajodese nespo6tovanjeveliavnihtehnidnih,organizacijskilr,vzdrzevalnih in drugih standardov in normativovza dejavnost,
- hudi in dokumentiraniprimeri neudinkovitegain nepopolnegaali nestrokovne.
ga opravljanjajavne slu2be, zaradi desar pride do vecje ogro2enostivarnosti
ljudiin premoZenja,
ne glede na to, ali so posledicenastopileali ne,
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- angaziranjepodizvajalcevbrez soglasia koncedenta,
- opustitev vodenja katastra,
- uporaba cen, ki so viS.ieod dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma
dolodenihs sklepom pristoinegaorgana,
- opustitev sklenifue zavarovanjapo 23. dlenu tega odloka,
- opu6danje opravljanja javne slu2be na posameznih obmocjih ali na
posameznihpomembnejiihobjektih,
- nepopolnoali nestrokovnovodenje kaiastra,
- drugi primeri,neposrednodolodenis tem odlokom ali s koncesiiskopogodbo.
Odwem koncesije v primerih iz drugega odstavka tega dlena je mo2en, de je
koncedent o konkretni kr6ifui koncesionaria predhodno pisno opozoril, mu
postavil rok za odpravo morebitnih posledic krSifuein mu pri tem za$ozil z
odvzemomkoncesiie.
Koncesije ni mogode od\zeti, de je do okoliSdin, ki bi utemeljevaleodwem,
pri5lo zaradi vi6je sile.
28. clen
Kot viSja sila se razumelo izredne nepredvidljive okoli6dine, ki nastopiio po
sklenitui koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za vi5jo silo Stejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementame nezgode, izpad elektriine energiie, stavke, vojne ali ukrepi oblasti, pri iemer pride do spremenienih
okoliSdin ekonomskega ali sistemskega znadaia, pri katerih izva.ianjejavne
sluZbeni mo2nona celoinemobmodjuobdine ali na njenemdelu na nadin,ki
ga predpisuje koncesiiska pogodba.
Koncesionarje dolZanv pogojih vi6je sile nadaljevatiz opravljanjemjavne
sluThe, koncedent pa je dol2an koncesionarju povrniti morebitne povecane
stl
r, ki so nastaliv teh pogojih.
O nastopu okoli6din, ki pomenijo vi6io silo, se morata stranki nemudomamedseboino obvestiti in dogovoriti o iarajanjuslu2be v takih pogojih.
IX. PRENOSKONCESIJE
koncedenta. V izjemnih
Koncesija je tahko prenostjiva
??n'".lem
"n?-l;
primerih,dolodenihs koncesijsko
pogodbo, lahko koncesionarob izrecnem
soglasju koncedenta sklene z drugim usposobljenim iaraialcemstorituejavne
slu2be pogodbo o zadasni \zajemni pomodi, v oioliru katere lahko podizvaialec opravlia posamezne storifuena obmocju obcine.
Koncesionar mora v primeru delnega iaraianjajavne slu2be preko pogodbe s
podizvajalcem,v razmeriu do koncedenta in uporabnikovter javnostiv zvezi s
tem, nastopati v svojem irnenu.
X, KONENA DOLOCBA
30. dlen
Ta odlok zacne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka:
35203-0001
/2003
Datum:17.07.2003
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K 3. dlenu se doda nov zadnii odstavek:
"Nadomestilo zazazidano stavbno zemljiide se placuje tudi za stanovanjske,
podiiniSke,proizvodnein poslovne povrSine,ki se ne uporabljajo(so
nezasedene)ter za opu6cenazazidanastavbna zemlji5ia. Pri odmeri nadomestila se upo5ieva za take objekte zadnja znana namembnost objekta ter
dejanskakomunalnaopremljenostzemljiSca.
2. clen
V 4. ilenu se v tretjem odstavku crta besedilo:
"Pow5ine nameniene magistralniin primami infrastrukturina podrodju elektrogospodarstva,oskrbe s plinom in telekomunikacij,ki so namenjeneza opravljanje dejavnosti,se todkujejo po kriterijihza nezazidanastavbnazemljiS6a."
V celoti se drta detrti odstavek4.dlena.
3. dlen
V celoti se drta 5. dlen in temu primemo se prestevildivse nadalinie6lene.
4. clen
V 10. clenu (po novem f. ilenu) se spremenitaStevilkidlenovv besedilu(7.
in B. ilena) in tabela. Pod namembnostobmocja se doda se en stolpec za
nezazidanastavbnazemlji6ca in doloci Stevilotock za oba obmoc.ja.
Stevilotodk
namembnostobmocja (tip)
stanovanjska poditni5ka poslowra proiarodna druZbena nezazidana
100
3OO
150
10
50
1. obmodie 50
1OO
3O0
150
2. obmoije '1O
10
50
lega zemlji5da

5.dlen
V 11. clenu (po novem 10. dlenu)se spremenibesedilo,tako, da se glasi:
Smotrna uporaba zemljiScase meri s faktorjem izkori3cenosti zemlii5da, ki
predstavlja razmerje med povriino obstojecih obiektov, ki je podlaga za
izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSca in povr6ino gradbene
parcele .ter se todkuie po nasledniitabeli:
faktor izkori5ienosti zemlji6ca
do O,2
do 0,4
do 0,6
nad 0,6

tocka
120
60
30

6. clen
.12.
V 13. dlenu (po novem
ilenu) se besedilospremenitako, da se ta clen
glasi:"Vi6ina
nadomestilapo merilihiz 5.-11.ilena iega odlokase doloditako,
da se skupno Steviloto6k pomno2is disto tlorisno povr5inoprostoroVne giede
na namembnost objekta, oziroma s povriino zavezandeveganezazidanega
in z vrednostjotocke za izradunnadomestila."
zeml.iiSda

Franc PFAJFAR,inZ. grad.

ZupRtt
Na podlagi 4. tocke 218. dlena Zakonao gradiM obiektov(Uradnilist SRS,
5t. 110/02) ter 18. clena StatutaOb6ine Zirovnica(Uradnilist RS, St. 23199,
71/O1 in 109/01 )je Obiinski svet Obiine Zirovnicana svoji 8. seji dne
17.7.2003sprejelnaslednji
ODLOK
o spremembah in dopolnitvahOdloka o nadomestiluza uporabo
stavbnega zemljiSda v Obdini Zirovnica
1. c len
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji6ca v Ob6ini Zirovnica
(UVG,5t. 47/02) se 3. clen spremenitako, da se drugi in tretji odstavekglasita:
"Nadomestilo za uporabo zazidanegastavbnegazemljiSca se placuje od stanovanjske, poditniSke, proizvodne in poslovne povr5ine stavb za tista zemljiSda"na katerih so gradbene parcele z zgrajenimistavbamiin gradbenimi
in za tista
in2enirskimiobjekti, ki niso objektigospodarskejavneinfrastrukture
zemlii6da,na katerihse je na podlagigradbenegadovoljenlazadeloz gradnjo
stavb in in2enirskihobjektov, ki niso obiekti gospodarske javne inirastrukture.
ee dolodena stavba gradbene parcele 5e nima dolocene, se do njene
dolocitue za zazidano stavbno zemliiSde Steje tisti del povrSine zemlji5ke
parcele, na kateri stoji taksna stavba(fundus),pomnozena s faktorjem 1,5,
preostali del parcele pa se Stejeza nezazidanostavbno zemljiSde."
"Nadomestilo za nezazidanostavbno zemlji$de se placuje za tista zernljiSda,
za kateraje z izvedbenimprostorskimaktom dolodeno,da je na njih dopustna gradnjastanovanjskih,poditni6kih,proizvodnihin poslovnihstavb, ki niso
namenlene za potrebe zdravsfua,socialnega in otro6kega varstava,Solsfua,
kulture, znanosti,Sporta in javne uprave in da je na njih dopustnagradnja
gradbenih inZeniriskihobjektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeniza potrebe zdravsfua,socialnegain otro6kega
varstua,solsfua, kulture, znanosti, Sporta in javne uprave."

7. clen
Ta odlok zadne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporabljapa se od 0'1.01.2004.

Stevilka:
00201-000512002-005
Datum:17.07.2OO2

Franc PFAJFAR,inZ. grad.
ZUPAN

Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi{Uradni list RS, 3t. 72193,
57/54, 14/95, 26/97,70/97, 10/98, 74/98, 70100 in 51/O2\ in 18. clena
StatutaObdineZirovnica(UradnilistRS, 6t. 23199, 71/01 in 109/02) je Obdinsprejel naslednji
ski svet Obcine Zirovnicana svoji 8. seji dne 17.O7.2OO3
SKLEP
o ukinitvi statusa zemlji5da javno dobro
1. clen
S iem sklepom se ukine status zemlji6dajavno dobro za zemljiSdev k.o.
Zirovnica,s parcelno 6t. 1199/4, pot v izmeri 76 m2, vpisanov zemlji6koknji2nemvloZkuSt.)0(/lll.
2. clen
ZemliiSceiz prejsnjega dlena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra
in oostane lastninaObiine Zirovnica.
3. clen
Tasklep zadneveljatiz dnem objavev UradnemvestnikuGorenjske.
Stevilka: 46501-0017/ 03
Datum:17.07.2003
Franc PFAJFAR,in2. grad
.
ZUPAN

