Občinski svet občine Kranjska Gora je na podlagi 3. točke prvega odstavka 3. člena
Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) ter 17. čl. Statuta občine Kranjska Gora (UVG 4/95) na svoji 35. seji
dne 30.7.1997 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v Občini Kranjska Gora
1. člen
V poglavju V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA KRAJA se doda nov 11a člen, ki
se glasi:
»Upravljalci objektov in zemljišč v družbeni lastnini ali v zasebni lasti, ki so
pomembni za zagotovitev primernega videza naselij in okolja so dolžni zlasti:
1. obnavljati in vzdrževati zunanjost objektov, ki jo predstavljajo fasade, okna, polkna,
zunanja vrata, kleparski izdelki, strehe, balkoni, terase, ograje, izložbena okna;
2. obnavljati in vzdrževati ograje, ograjne zidove, podporne zidove in obzidja na
funkcionalnih zemljiščih objektov ali drugih nezazidanih zemljiščih;
3. porušiti ali sanirati zgradbe ali dele zgradb, podpornih in ograjnih zidov, če
predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
4. v roku določenem v postopku odstraniti ruševine od objektov iz prejšnje točke;
5. vzdrževati in obnavljati peš poti, ograje, inštalacije, spomenike, luči, klopi,
smetnjake in ostalo opremo na vseh javnih površinah;
6. negovati odstraniti in nadomestiti poškodovano in posušeno gozdno, parkovno
okrasno in sadno drevje, grmovnice, cvetlične nasade, trate ipd.;
7. čistiti suhe veje, odpadlo listje in druge odpadke, kositi travo, obrezovati in
oblikovati krošnjo dreves in grmičevja;
8. čistiti odtočne jaške, peskolove in požiralnike.«
2. člen
V 14. členu se številka »7.500,00« v prvi in tretji vrstici zamenja s številko
»15.000,00«, v drugi vrstici se za številko »11.« doda številka »11.a«.
3. člen
V 15. členu se v četrti vrstici za »11. člena« doda »11.a člena«. V peti vrstici se
številka »7.500,00« zamenja s številko »15.000,00«.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Številka: 353/38-1/96-JJ
Datum: 31. 7. 1997
Župan:
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