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3. člen 
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu 

občin , uporablja pa se od 1 1.1998 dalje. 

Štev.: 034-2/98-35 
Ljubno , 2.4.1998 

30. 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LJUBNO 

Stanko ZAGOŽEN, I.r. 

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 
18/84, 32/85, 33/89), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Ur.I.SRS št. 17/88, 25/89), je občinski svet 
občine Ljubno na svoji 35. seji. dne 2.4.1998 sprejel 

SKLEP 
o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v letu 1998 

-~ !.člen 
·. ll Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega ze
." r tlljišča na območju občine Ljubno za leto 1998 znaša O, 155 SIT. 

. Za vse fizične osebe, obrtnike in podjetja se za poslovne povr
štne, kot so nepokrita skladišča, .interna parkirišča, delavnice na 
prostem in kampe zmanjša vrednost točke na 30% od polne vred
nosti točke nadomestila za uporabo stavbnega za leto 1998. 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu občin in začne veljati osmi dan 

po objavi, uporablja pa se od 1.1.1998 dalje. 

Štev.: 034-2/98-35 
Datum: 2.4.1998 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LJUBNO 

Stanko ZAGOŽEN, I.r. 

OBČINA LUČE 

31. 
, '"il . . 

..idi Občmsk1 svet Občine Luče je na podlagi 39. člena Zakona o 
ureJanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 
18/84,37/85,29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,47/93,71/93 
:n 44/97), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
st. 72/93 , 6/94 ter odi. US RS) ter 17. člena Statuta Občine Luče 
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in 
Luče, št. l/95) na 29. redni seji dne 23.3 .1998 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob 

Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad- za ureditveno 
območje 3.15 (un 12) v Lučah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve prostor

skih ured1tvemh pogoJev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savll1Jl, LJubno, Luče in Gornji Grad, za ureditveno območje 3.! 5 
(UN12) v Lučah. -

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev (v 
nadalJnJem besed!lu: spremembe in dopolnitve PUP), ki jih je izde
l.ala tmna URBANA Kočar in Kočar d.n.o. Velenje, pod št. proj. 
112/97 z datumom november 1997. so sestavni del tega odloka. 

2. člen 
S spremembami in dopolnitvami PUP se poveča število območij 

PUP kot so opredeljena v Odloku prostorskih ureditvenih pogojih 
za dele naselij Mozi~je, Nazarje; Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in 
Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) - v nadaljevanju Osnovni 
odlok. 

Območjem PUP, kot so opredeljena v Osnovnem odloku se doda 
novo območje urejanja z oznako 3.15, znotraj ureditvenega območja 
naselja Luče. 

3. člen 
Območje urejanja z oznako 3.15 predstavlja jedro naselja Luče, 

za katerega je bila z urbanističnimi zasnovami za naselje Luče 
predvidena izdelava ureditvenega načrta z oznako UN 12. Območje 
urejanja z oznako 3.15. (UN12) se do izdelave ureditvenega načrta 
ureja s temi začasnimi spremembami in dopolnitvami PUP. 

4. člen 
Meja območja urejanja z oznako 3.15 je grafično opredeljena v 

projektu iz l. člena tega odloka. 

Meje območja urejanja z oznako 3.15 poteka po parcelnih mejah 
oziroma jih prečka. Vse parcele so v k.o Luče. Opis meje območja 
urejanja je podan v smeri urinega kazalca iz začetne točke T, ki 
predstavlja jugovzhodni vogal parcele št. 134/3. Od tu dalje poteka 
meja proti zahodu po zunanjih robovih parcel št. 134/3, 134/65, 
149, 60/5,60/4, 60/2, 156, 127/4, 63/1, 64/12, 64/13, 64114, 64/15, 
64/16, 64/17, 64/18, 64/19 in delno 64/21. Meja doseže parcelo št. 
127/1 (cesta Podvolovljek - Luče), prečka to parcelo, ter se 
nadaljuje v smeri proti vzhodu in severu po zunanjih robovih parcel 
št. 127/1 , 80, 13511,81/2,90/15, 90114,90/3,90/2,90/8,9017, 9016, 
90/5, 9014 in 97/1. Tu doseže meja parcelo št. 130/2 (cesta Logarska 
dolina - Sentrupert), prečka to parcelo, poteka ob zahodnem robu 
parcele št. 99, prečka parcelo št. 134/1 (potok) ter se nadaljuje po 
zunanjih robovih parcel št. 100/3, 100/51, 100/5, 100/45, prečka 
parcelo 134/62 in poteka po zunanjem robu parcele št. 100/44. Meja 
doseže parcelo št. 134/22 (varovalni nasip s potjo), se obrne proti 
vzhodu in jugovzhodu in poteka po zunanjih robovih .parcel št. 
134/22, 134/l, 134/6, 134/5 , 10/3, 10/4, 1011, 137/1, 137/2, 137/3, 
130/2 (cesta Logarska dolina- Šentrupert) in 134/3, kjer se zaključi 
v začetni točki opisa meje T. 

Območje urejanja znotraj opisane meje meri cca 10,5ha. 

5. člen 
S temi spremembami in dopolnitvami PUP se spremenijo ozi

roma dopolnijo naslednji členi Osnovnega odloka: 

l. Poglavje II. MEJA OBMOČJA: 

1.1 V 5. členu se dopolni pregledna tabela in sicer: 

1.1.1 za zap. oznako območja: 

3.9. Luče, Raduha, Podveža 
doda novo območje PUP z oznako: 
3.15 Luče 

1.1.2 tekst pod črto se spremeni in se glasi: 

7 območij PUP znotraj 
ureditvenega območja 
naselja Luče 
skupaj 

16,50 

!0,50 

65,14 

1.1.3 tekst na koncu pregledne tabele se spremeni in se glasi: 

56 območij urejanja PUP znotraj 
ureditvenih območij naselij 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji. 
Ljubno, Luče in Gornji Grad 
skupaj 227,91 

2. Poglavje Il.L FUNKCiJA OBMOČIJ IN VRSTA POSEGOV V 
PROSTOR: 

2.1 V 6. členu se v drugem odstavku dopolni tabela pod zap. št. 
V. Luče tako, da se za zaporedno št. 

• 

• 
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1 3.9. Ob Savinji zelene površine, cesta v Logarsko dolino 
doda : 

3. 15 Luče - jedro naselja objekti centralnih dejavnosti 
(o skrba, storitve), 

stanovanja, obrtno - storitvene dejavnosti, 
objekti s turistično-rekreacijskimi 
funkcij ami 

2.2. V 8. členu se dopolnijo z dodanim območjem urej anja 
3.1 5. ter ustrezno spremenijo naslednje ali neje: 

a) novogradnja individ ualnih stanovanjskih objektov kot zapol
nitev med obstoječ imi objekti je možna znotraj ureditven ih območij 
posameznih naselij v naslednjih območjih urejanJa s PUP: 

v 5. alineji- Luče 1.29, 1.3 0.2, 3.15 in 4 

b) novogradnja, nadzidava, prizidava in rekonstrukcija večstano 
vanjskih objektov v območju urejanja s PUP : 

doda se nova 5. alineja: -Luče: 3. 15 

5. alineja: - Gornji Grad: 1.36 in 2.3 postane 6. alineja 

c) novogradnja in nadomestna gradnja objektov za oskrbne in 
storitvene dejavnosti po predhodni presoj i ustreznosti posega v 
prostor v nas lednjih območjih urejanja s PUP: 

v 5. alineji- Luče: 1.29, 130.2 in 3.15 

e) novogradnja in nadomestna gradnja obrtnih objektov, obrtno
stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno dejav
nost- ob vsakokratni presoji ustreznosti posega v prostor- v nasled
njih območjih urejanja s PUP: 

v 5. alineji- Luče: 1.29. 1.30.2, (pogojno) 3.8ter 3.15 

h) novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov ter urejanje 
površin za potrebe športno -rekreacijske dejavnosti v območjih ure
janja s PUP: 

v 5. alineji- Luče: 1.30.3, (pogoj no) 3.9. ter (pogojno) 3.15 

i) novogradnja objektov , dozidava, nadzidava in rekonstrukcija 
obstoječih objektov za potrebe turistične dejavnosti v območjih ure
janja s PUP: 

v 5. alineji- Luče: 1.30.2 in 3.15 

j) ureditev stanovanjskih objektov s prostori za turistično dejav
nost (kmečki turizem, turistične sobe, gostinski in spremljajoči pro
stori) v območjih urejanja s PUP: 

·<t.'j v 5. alineji- Luče: 1.30.1, 2, 4 in3. 15 

3. Poglavje IV . MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV 
OBJEKTOV IN DRUGE POSEGE V PROSTOR: 

3.1 V podpoglavj u: Pogoji za loc iranje objektov se v 13 . členu v 
tretjem odstavku doda stavek, ki se glasi: 

Pri lociranju objektov znotraj območja urejanja z oznako 3.15 je 
potrebno upoštevati predvideno traso obvozne ceste za naselje 
Luče, kamor novi objekti z zunanjimi ureditvami ter nove namem
bnosti površin smejo posegati. 

4· p oglavje VIL VAROVANJE NARAVNE IN KUTURNE DE
DISCINE: 

4.1 V 24. č l enu se v 13. členu se za tretj im odstavkom doda nov 
čet rti odstavek, ki se glasi : · 

Znotraj območja urejanja z oznako 3. 15. je v delu območja, ki je 
opredeljen kot območje jedra naselja Luč z urbanistično krajinskim! 
kvalitetami, je potrebno pred vsakim posegom v prostor pridobiti 
smernice pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediš
čine. 

6. č len 
Sprem.:mbc in dopolnitve PUP iz l. člena tega odloka so na 

vpogled občanom, organ izacijam in skupnostim na občini Luče in 

Upravni enot i Mozirje. 

7. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpek

cijske službe. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem g lasilu ob

čin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče . 

Številka: 002-11/98 
Datum: 23. marec 1997 

32. 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LUČE 
Alojz SELIŠNIK, Lr 

Občinski svet občine Luče je na podlagi 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 , 57/94 in 14/95) , 13. 
člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) in na 
podlagi 17. člena Statuta občine Luče ter poslovnika Občinskega 
sveta Občine Luče na 29. redni seji, dne 23. marca 1998 sprejel 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna za leto 1997 

l. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Luče za leto 1997. 

2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje: 

- presežek prihodkov iz leta 1996 
- prihodki proračuna za leto 1997 
- odhodki proračuna za leto 1997 
- nerazporejen presežek prihodkov 

13.038.268,41 SIT 
212.046.394,96 SIT 
213.895 .838,70 SIT 

1 1.188.824,67 SIT 

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Luče za leto 
1997 je sestavni del zaključnega računa. 

. 3. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Luče za leto 

1997 v višini 11 .188.824,67 SIT se prenese v proračun za leto 1998. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu 

občin: Mozirje, Gornji Grad, Nazarje, Luče, Ljubno. 

Številka: 002-09/98 
Datum: 23. marec 1997 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LUČE 
Alojz SELIŠNIK, Lr. 


