Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegih 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, 44/97) in 16. člena Statuta
Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99) je Občinski svet Občine Luče na svoji
19. redni seji, dne 1.7.2002 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA PROSTORSKO CELOTO OBČINE LUČE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe določil Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št.
3/96) v nadaljnjem besedilu PUP.
Spremembe se nanašajo na novogradnje na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij.
SPREMEMBE
2. člen
Besedilo 1. člena se dopolni tako, da se doda odstavek, ki se glasi:
'Sestavni del Odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana občine Mozirje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin št. 1/02) v nadaljnjem besedilu Odlok o prostorskem planu Občine Luče.'
3. člen
Dopolni se 5. člen tako, da se 1. odstavek po novem glasi:
'Meje območij prostorskih ureditvenih pogojev so razvidne iz grafičnih prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topografskih 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 kartografska
dokumentacija ter kartografska dokumentacija prostorskega plana Občine Luče so na vpogled v
prostorih Občine Luče ter Upravne enote Mozirje.'
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
'Prostorski ureditveni pogoji za prostorsko celoto Občine Luče s spremembami in dopolnitvami
veljajo tudi tam, kjer so z novim prostorskim planom predvideni drugi prostorski izvedbeni akti in
sicer do izdelave le-teh'.
6. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin.
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