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OBČINA LJUBNO 

24. 

Obči nsk i svet Občine Ljubno je na podlagi 7. člena Zakona o go
spodarskih javn ih službah (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98), 26 . člena 
Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93, 1/96), 25 . člena Za
kona o prekrških (Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. 
list RS, št. l/91, 13/93, 66/93, 35/97 , 87/97, 73/98), Odloka o gos
podarskih javnih službah v Občini Ljubno (Ur. list RS, št. 76/98) ter 
16. člena Statuta Občine Ljubno (Ur. glasilo zgornjesavinjskih ob
čin 2/99) na 31. redni seji dne 4.7.2002 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Ljubno 
(Ur. glasilo zgornjesavinjskih občin št. 9/00) 

l. č l en 
Spremeni in dopolni se l . odstavek 3. č l ena Odloka o pogojih od

vajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Ob
čine Ljubno, ki se glasi: 

Za izvajalca dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in pada
vinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna kanalizacija) na območ
ju obč ine Ljubno je določeno Javno podjetje Komunala Mozirje, v 
skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Ljubno. 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja 

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ljubno začnejo 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinj skih 
občin. 

Številka: 002-31/02-0 l 
Datum: 4.7.2002 

OBČINA LUČE 

25. 

ŽUPANJA 
OBČINE LJUBNO 
Anka RAKUN, l.r. 

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju nase lij in drugih posegih 
v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS 
št. 26/90, 18/93, 4 7/93, 71 /93, 44/97) in 16. člena Statuta Občine 
Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99) je Or-:nski 
svet Občine Luče na svoji 19. redni sej i, dne 1.7.2002 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Luče 

SPLOŠNE DOLOČBE 

l . člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe določil Odloka o pro

storskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Ur
adno glasilo občin Mozirje, Naza1je, Gornji Grad, Ljubno in Luče 
št. 3/96) v nadaljnjem besedilu PUP. 

Spremembe se nanašajo na novogradnje na stavbnih zemljiščih 
izven ureditvenih območij . 

111.0 -JSKIH OBCIN 
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SPREMEMBE 

2. člen 
Besedilo l . člena se dopolni tako, da se doda odstavek, ki se 

glas i: 

"Sestavni del Odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija 
iz 2. č l ena Odloka o spremembah in dopo lnitvah prostorskih ses
tavin dolgoročnega plana Obč ine Mozi1je za obdobje od leta 1986 
do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega 
plana občine Mozi1je za obdobje od leta 1986 do leta 1990, uskla
jenega leta 1989 za območje Občine Luče (Uradno glasilo zgornje
savinjskih občin št. 1/02) v nadaljnjem besedilu Odlok o prostor
skem planu Občine Luče." 

3. č l en 
Dopolni se 5. člen tako, da se l. odstavek po novem glasi: 

"Meje območij prostorskih ureditvenih pogojev so razvidne iz 
grafičn ih prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih to
pografskih načrtih v merilu 1:5000, ki so sestavni del PUP ter iz 
kartografske dokumentacije v merilu 1:5000 prostorskega plana 
Občine Luče ." 

4. člen 
Dopolni se 37. člen tako, da se po novem glasi: 
"Prostorski ureditveni pogoji za prostorsko celoto Občine Luče, 

Odlok in pripadajoča ka11ografska dokumentac ija ter ka11ografska 
dokumentacij a prostorskega plana Občine Luče so na vpogled v 
prostorih Občine Luče ter Upravne enote Mozi1je." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

5. člen 
"Prostorski ureditveni pogoji za prostorsko ce loto Občine Luče s 

spremembami in dopoln itvami veljajo tudi tam, kjer so z novim 
prostorskim planom predvideni drugi prostorski izvedben i akti in 
sicer do izdelave le-teh." 

6. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesav inj skih občin. 

Št. 002-04/2002 
Luče, dne 1.7.2002 

26. 

ŽUPAN 
OBČINA LUČE 

Mirko ZAMERNIK, J.r. 

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni li st RS, št. 72/93 , 57/94, 14/95 , 26/97, 
70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS št. 80/94, 45/97, 56/98), 7. ter 16. č l ena Statuta 
občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavi nj sk ih občin, št. 2/99) ter 
70. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo zgornjesa
vi njskih občin, št. 2/99) na 19. redni seji, dne l . julija 2002 sprejel 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna za leto 2001 

l. č l en 
S tem od lokom se sprejme zak ljučni račun proračuna Občine Lu

če za leto 200 l. 
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