
Stran 98 URADNO GLASILO OBCIN MOZI RJ E, NAZARJE, GORNJ I GRAD, LJUBNO IN LUCE Št. 8-30. X. 1996 

---------------------------·---------------------------------·-·--------------------------------------·-·----------.. 
~jcr bouu odpadne vode. mora dati soglasje 1.. lokaciji tudi upravlja· 
h:c kanalizacijsk~:ga omre~j<J in bodoč-e CN. 

Mcto.:ornc vode. onesnažene z naftnimi dcrivati in m..:hanskimi 
Jlrimcsmi. je treba pred i:t.puslorl'l v meteomo kanali1..adjo očistiti ' ' 
mdos.tno dimen.t:ioniranih lO\ ilc ih olj in usedalnikih. kar je potrcbno 
UJlOSic\ati predvsem na prcddih delovnih d' oriR ploSč.adi pod 
kontejn.:rji. parkirisc. parkiri~č tovornjakov rn drugje. 

Pož:trn:l ' ':nnost: 
29. člen 

K ' s..:m objektom je potrebno :t.agotO\ iti dO\'OL urgentnih \ Olil po 
gl:n•n ih in internih dovoz.nih ce~tah. ki morajo bi ti urejene in zgrnje· 
ne toko. da omogo~aju 'o>.njo 7. gasilskimi voz.ili (nosilnost. ipd.). 
Obvezna je izvedba hidrantn..:gu omrežja l<l e..:lotno obmoc:'je UN. 

Za rmsame;me now objekte. ki so pn:dvido.:ni s tem UN. je na os
novi i1.računa po,..a.rn..: povečan..: obrcmenitn:. pri projel..tironju upo
Stevati t;1k~ne n1alcriale in naprave. ki ustrez.ajo varnosti objekta in 
nj ego\ ah naprav pred požarom Zarndi pove~ane nevarnosti pred 
poi.nrom je v objektih obvezno upo~ te\ ati J)Otrebne napra' e in sred
si\ a z.1 gaknjc :t.ačetncga pozam. 

Vlil. DRUGI POGOJI ZA JZVEDBO UN 

Zelene povrline: 
30. člen 

Kon..:.:pt zn sadit' e v projekua i7 l. člena tega odloka Je osnova z.a 
Jlt'H.lrobn.:jw obdela\ o l.a.'aditve' projektih 111nanjih urcditt:\ , 

Eta JlllOSt izvajanja N: 

J l. člen 
Etapnost izvajanja spr..:m..:mb LIN je opredeljena 1.0 JlO~me7Jla. 

run l.:ciottO!Ino 7<~klju~cna območja 7.notraj ureditvenega območja ter 
.ru skupne pmršine. Vrstni n:d ~:tap je dovoljeno /Omenjati. 'endar 
pa je JXIIrcblltl upuStevati \ 1':\tni red izvctlhe posegov. kot so opre· 
tkJjeni /llOtraj ll0Si.llll1!7nc ela pi.:. 

Ob,ana j~.: predhodna iLn:dba komunalnc infra.-.truktunh! mr.:>.e 
LU nonnalno funkcaoniranjc območ_ia. Do pnčetka posameLnih po
sego' ,. prostor ostaja namembnost po' r:>in ne~pr..:menjcna. s tem. 
da !><! lahko it.\ 'aj;~jo pos.!gi. ki omogoč:\io normalno upor.abo zem
ljtSč. sklodno s spremembo UN. 

V vseh etapah iz\edb..: so" \ seh območjih .t:notroj UN do,oljcna 
v;tdr;'..cvulml deln. n:kunstrukcijl.! in a<.laptaei,Je objcktm• in JlO\'~in. 

ob upo~tevanju nam~:mlmosti in oblikovabkih pogoj..:'. ki so dolo
~..:ni 7a pusamcznu območja. 

IX. OB\'EZj O T I 1 V E T fTORJE\' 

3:2. čkn 
ln,cstitorji mornjo pri iz, ajJnju UN. pri gradnj1 in uporu bi obj.:J..:

tm•. ll<IJlril\' in i1.t:.bi to.:m lJ i ~č upo!>t~:\·ati: 
• do l o~b..: dovoljenja :t..a grndnjo. l..i to.:m..:ljiJ\l n<~d dolu~ i lih tcg<~ 

mllok:1: 
• ne smejo sprcminjati nam~mbnosti pO\ ršin in objektu,·. kot oo 

doloCem;:. t..:111 t1dlukom. 
i'..u komunalno opremo ~:emlji~~ so odgo,omi im..:stitorji posame

znih objektov• v območju UN in Občina GornJi Grad 

X. KO 'ČNE DOLOČBE 

3J. čl ..:n 
Pm r3inc s..: smejo upmabljnti k t..a nnm..:m:. ki so doloc..:ni s UN 

Do prit:o.:tl\o gradenj pn:dvld..:nih objektu\ in urcdito.:v ostaja na
m.:mbntlst z.:mlji~č ncspr..:mo.:nJena. 

3.1 člen 
Poleg dl) ločil t..:g:~ ndlul.;o je fX1lrebno UfXli.tcvati vse pogoj..: i7 so

glasij. ki so sestavni dd projcktn iz l. čl.:na lega odloka 
Pri i1.del;wi r.~;vo.:dbo.:111h proj..:k lo,- promo.:tno.:g<l. energetskega. 'o

dmodncgu in I.;MalilaciN>cg<~ \mu~> je ter omre>_1a /.Vel je potrebno 
upu~te\ati 1dejne proJekta. ki moraJo temelji li na i7 lwd t Sčth iz pro
JO.:kta iL 1 čknu tega odloka. 

35. čl~.:n 
Uroditv~nega na~ rt p.-enov..: ~tar..:gn jedm Gomji Grad JC no vpo

gled .Pri pristojnih slui.bah Občine Gornji grad ter Upravne ~nole 
Moz11jo.:. 

36. člen 
Nad%or ll:ll1 itvnjanjem tega odloka opra\ ljaju pristojne m~p.:kcij

sk~: slull>c. 

37. čh:n 
Odlok začne veljati osmi dan JlO objavi ' Uradnem glasilu občin 

Mo1.irje. Nazarje. Gomji Grad. Ljubno in Luee. 

Šte,ilka: 332· 196 
Gornji Grad. dne 21. 10. 1996 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE GORNJJ GRAD 

Jnkob FILAC, l.r 

OBČINA UUBNO 

95. 

Na podlagi 29. in 63. člena 1.akona o urcsnrčcvanju jav
nega i r~teresa ~a področju kul!~re (Uradnr list RS, št 
75194) m določil Poslovna ka obcmskega sveta JC Občin:.ki 
svet občine Ljubno na 19. ~ji dne 19. 9. 1996, :.prejel 

SKLEP 
o določitvi javne in rrastrukture na področju 

kulture 

Za javno infrastrukturo na področju kulture se v ~kladu 
s prvim in drugim odstavkom 63. člena zakona o ure~ 
ničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list 
RS. št. 7519-1) določi na območJU Občane Ljubno nru.lednjo 
ncpremačnmo: 

KULTURNI DOM. Foršt 6, Ljubno ob Savmji, pare . 
š tev. 525, prosvetni dom Ljuhno. dvori~čt: v itmeri 276 
m2, vpisana pri vi. šl. 131 k.o. Ljubno ter pare. št. 52312 
poslovna stavba, zc lenica v iLrm:ri 286 m2 rn dcl pare. šl. 
522 zadružni . dom Ljubno, ~o,pod. poslopje. garaža, dv<>
r iščc, ohe vpasam pri vi. st. 109 k.o. Ljubno. 

Za javno infra.~trukturo se določi c.:cloten Objekt na pare. 
š tev. 525, ki je družbena lastn ina. imetnik pravace uporabe 
JC Prosvetno društvo Ljubno. celoten OhJekt na pare. št. 
523/2. h.:r del objekta na pare. št. 522 in sicer vhodni ho
d nik s sanita rijami in ~topni~em na balkon v itmeri 32 
m2. Obe parceli _ ~ ta last Mercator • Zgornjcs.avinjske 
l..metijskc :zadruge Mozirje, z.o.o. 

Kot javna infrastruktur.! na področju kulturc !'e ob istih 
pogojih in 1. i~tim dnem nuglaša tudi opro.:ma v teh pro
storih, ki !>luži kulturnim dO.:jil\'llOSirm. 

~Glede pare. ~1. 52? Je vloicnn z<~hteva :za denacionaliza
ciJO, ki jo jC 'loiil Zupnij~ki urad Ljubno • odločba se ni 
izclann.) 

Štev.: 61 1 -~96--19 
LJubno, dne 19. 9. 1996 

PRF.DSF.DNIK 
OBCJNSKEGA SVETA 

OBCINE UUBI\0 
Stanko ZAGOŽEN, l.r. 

OBČINA LUČE 

96. 

Na podlagi 6. tlo.:na /akona go.spodarskih Ja"nih sluibah (Urod~i 
list R .;1 ):2196) ter Statuta Ollčinc Luč.e (Uradno glasilo obt1n 
MOl l rJe. NazaJ;jc. GornJI Grad. Ljubno in Luče Sl. 1/95) JO: Občin:;ki 
svet občine Luče na 18 redni sCJt dn~ 17. 1 O. 1996 sprejel 

OO LOK 
o osl•rbi prebivalst \'a s plinom v omrežju 

l . člen 
S t..:m aktom se opredeliJO dcjm nosti, območje. JlOgoji. ja,·na poo

blastila, pnčetek in čas trajanja koncesije. način financiro~nja in da:tJ· 
gr dcmo.:nti. pomembni 1-<1 podelilo.:' koncesije 141 oskrbo s tckotrm 

TIC Luče
Highlight
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naftnim plinom TNP. ' nadaljevanju besedila: plinom. Oskrba prc:
bi,alstva s plinom,. omrežju s..: opredo:li kot komunalna deja\ nost. 

2. člen 
Predme! koncesije je clo.liklu,.i\ 1la izgradnja in uprn\'ljanj..: omrežja 

z oskrbo prcbi\'alsl\ a s plinom. 7.a polrcbc prcbi,·nlsl\'l't in industrije 
na območju Obč i n..: Luče. 

3. čl ..:n 
Kone..:;Sionar moru 1.a opravljanje konc-esije za oskrbo pn:bivalst 'a 

s plillom ter upravljanje Leg<~ omre~ ja, izpo liljevati naskdnje pogoje: 
~) dnjc pravna oseba registrirana,. Republiki Slovenij i; 
bl da imn id:t1Snjc no J)Qdročju programiranja. projektiranja in iz

gradlljt! ter UJlr:H•ljanja z omrežjem za distribucijo pl ina za potrebe 
prebival st ' 'n in inll ustrije: 
~)da pripravi in predloži Stud ije s prikazom predvidenega omrc4ja 

in njegovih pom~:mbncjSih sestavin in delov. z oceno 'r~dnosti nap
ra~e. potre~n čas 7.a izgradnjo, finančni plan im·csticije. pogoJe in 
načine za upr.a\'ljanjc 1 omr..:4jcm; 

d) do pripravi in pn.:dloži analizo progrnmO\ prodaj~: plina: 
c!) da predloži potrebne rcr..:r..:nc..: in garnm;ijo /ll pra\'OČ;)SilO in 

J. \1\htctno iz,..:dbo sprc:Jch! naloge: 
t) da bo 1~1gotovtl \'l'a potn:bna sredstva v zvezi z oskrbo prcbi,·al

~tva li plinom in njegovim uprovljanjcm. 

.J. člen 
Koncc.sion:uju bo ol>~ ina (koncedent) polletila nasl1:dnja javna po

obl~! ila: 
l. i1l.:ljucno pm\'ico uporob.: na zgrt\i~.:n.:m omrciju Ztl dil.tribucijo 

plina .1a čtl'i lmjanjo kom.:csij..: pogodb.:: 
2. ilključno prm•ico prodaje plina na območju občim:. opl'\..-deljc

nem ,. koncc~ij~ki )lugodbi: 
J. pr;wico izgmdnje omr..:i:ja za distribucijo plina. vključno s pra

\'tco. da pod pcwr~j..:m \'Seh ju\'nih poHšin postavi in vzdrl:uJe cei'O• 
I'OOC. različn~: naJll'O\'e in instalacij..:. potrebne za distribucijo J)linn: 

4. prnvico upravljanja 1 omre,,jem za distribuci.to plina: 
5. prm•ico ~l...lell~li pogodbe u doba' i plina; 
6. pr111 ico dolotati način in pogo.1e za plačilo upornbljcncga plina; 
7. pravico zaustavili dobn,·o plina posameznim uporabnilo.om , . 

primeru ncplučila, 
1!. pra\ tco tahtcvati od uporabnil...a pris~' ~:1... za po~lll\ itev pri!.. IJU· 

čka, 1· skladu s SJlr.:jelim pra1 ti nikom o priključitvi in doba'i plinn. 
ki ga polnit konc.:dent. 

5. e len 
Konccs10nar i" aJa koncesiJO pod naslednjimi pogoj1 
• da samo~tojno in na S\ oje stroške zgrudi omreij.: 1.1 osJ.;rbo prc

bhalstva s plinom; 
• da 1.agowvlja upr:l\ nikom kontinuirano in kvalitetno dobavo pli

na; 
-da sk1·bi 1a vtdr,e\'anjc in ohranjanje mreže za distribucijo plina: 
-da po polr.:bi širi urnre~jc zn distribucijo plina. 

6. čll!ll 
Konc.:~ionar je edini di~tribut.:r plina na obmoeju 1 lbči ne Lu~c. 

opn:d~ljcn v koncesijski pogodbi. t.tl potr..:b..: prebival• vn'pod nas
h:unjimi pngiiJi' 

a) dtl spoStujc st rokov no-tehnične. organizacijske in ·nz,·ojn..: na
!ogc. ki il'hajnjo i7 nacionalnt:ga f:l7I'Ojncga prograrn.L ·a republi~o 
tn usmeritev lol...aln..: sl..upno~ti: 

b) da prodaja plin v sl..lauu s cenami. Id jih oblikuje u iloma dolo
ta občina ' skladu s postopl...orn. ki ga določa Lakon omoma alo..l lo
kalne skupnosli 111 1\onccsiJskn pogodba; 

c) da omogo~a stroko v ni in linančni nadzor ter nadzor nad /ako
nitosljo dela-po organih. 1\i so za to določeni s lem ulo..tom: 

d) da dosl.:dno upo~teva tehnične. oskrboval no-strokovne. organi
lll~ijsk..: in drug..: standarde ter nom1ativc 7.a opravljanJe J...onecsiJC 
o~t_roma če teh ni. standarde. ki so po,t...:ti in se uporabiJo' Slow
lliJt: 
. ~:)da agoto' i. da bo v:.a jn,•mt ali osebna lastnina. ki bi bila zarndi 
17.vaj11nja dd pu~l.o<lovann. 'rnjena ,. prvotno slnnjc: 

1) da prednostno 7..aposlt dda\'cc t.n \'7..dr'.l!"anje i7. obeine J.učt:. 

7. elen 
. k.oncl!.sija prične wljati .1. dnem \'Cijm nosti konccstjslo.c p(lgodhe 
Ul tr:~o 29 lel. Doba tmjanjn koncesije se Stcjc od l. januarja tistega 
lct<t, ki skdi lew. ' l.:alcrem je dililribucijska mn:l:l pričela d..:Jo,•ati. 
~oncc;Sijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljsa 01iroma 
una i.:OIICCStOIW pri sklepanju pogodbe o koncesiji prednost. 

Koncesionar je dol/.an pričeti 1.. deli 7.a oskrbo prebivalstva s pli
nom ' roku 6 mest.-cc' . ko je podpisana pogodba. pred lem je dolžnn 
pridobiti vsa dovoljenja potrebna z.a izgradnjo omrežja. 
Začetek in konec d..:l bo definiran ~ l..oncesijslo.o pogodbo. 

8. člen 
Razm..:rj.: med konc..:dc:ntom in 1\oncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe. 
-odvzemom k011cesijc. 
• odkupom koncesije. 
- s spora.1.umnim prenosom koncesiJe. 

9. elen 
Koncesijska pogodba pn:nchn po preleku časa. za katerega je bila 

sklcnjl!na. eo: je pogodbeni stranki pod pogoji. navedenimi v pogod· 
bi. ne podaljSata. Koncesijska pogodba lahko pr..:nehn wdi 1. razdrt
jem ali ,. primeru st..:čaja koncesionarja. 

JO. elen 
Razlogi m pogoji z.a rnt.drtjc. odpon:dni rok in drog..: m..:dscbojnc 

pra\ ice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogvdbe. se določijo 
' konc:esijsl...i pogodbi. 

Koncedent lahko od\ 7.amc koncesionarju J..onc;esijo ne glede: na 
določila pogodb.:: 

• če koncesionar ne prične z opra' ljanj..:m l..onccsijc ' a to dolo
e..:nem roku. 

• zaradi neopravičen.: prekinil\<: distribucije plina 1a \CC lo.ot $(!S1 

dni (6 dni). 
• 1.aradi rono,ljcnih. hudih in dol...umentiranih primerov neucinko· 

\'it ih \ISiug j)O i7k ljučni kri\di koncesionarja. 
V teh primerih lahko koncedent [lrl!\/ .. llfne 1-.onccsijo. puHniti pil 

mum 1-.onecsionnrju vložena ~.: neamorlizirnna sr.:dstva, po takratni 
m:dnosti ob prodaji. 

Il . člen 
Z odkurom preneha koncesijsko r.wn..:rj..: tako. da konct..-sionar 

preneha opra' ljati ja v no slulbo. J...i je prcumel konc.:sije. koncedent 
pa prc\Zame 's.: objekte in napr.nc. J..i .iih je koncesionar zgmdil ali 
drugače pridobil. 

Pog.oj1 odkupa s.: določijo s konce:;ijsko pogodbo. 

1~ . člen 
Koncesionar zagotavlja sn.:d~t1;1 1;1 ii\CUbo naJl!'a\ in plinsl.:o om-

reJjc i1 nasl.:unjth \Irm . 
··lastnih 1 irO\·, 
- ban~ nth J...redito\ . 
• sredstva dr1.a\n.:ga ckoloS.kcga sklada ter drugih 1 iro\', rridublj..:

nih preko obein~: ali drugega nosilen. 1\i je upra1ičen konkurirati. 
Sl·ec1sl\ n. ki jih l;:onccsionar .l.agola\ lja. mora;o pr..:dsta\ ljati 1 oo~ .. 

potrebnih sredslc:1• 

13. elen 
Koncesionar dobi povrnjcna sredstva. \•lol..:na v osl...rbo prcbilal

stva s plinom in upravljattie J>lino,odskcga omreija 11. sredstev. ki se 
natekajo oo cene 7~1uporaoo plina. Na~ in in 'i~ina se podrobno do
loč• s konco!Stjsl.:o pogodbo s tem. da cena plina 'scbuj..: izdatke za 
nakup plina. stro:>kc upra,·ljanja ter pn:moiA!nj~J..a bremena. rm"mi
tc\ \ lo,encga knpttala. dobieka in d:J\ ke 

14. člen 
Prodajno ceno potrjuj.: Občinski s'et občine Luče in ~ itrJ.l.<t ' 

Sil. na podlagi l...oncesijslo..c pogodb.:. 
Cena plina v omrežju ne bo smela presegati cen ekstra lahkc~a ku· 

rilne~a olja gl..:do: na kalorično Hcdnost ohch gorh. po,ec.m..: La 
~u·os~e dbmbucije ekstra lahkega kurilnega olja uporabnikom. 

15. Clen 
Izbiro l...onc..:sionarja z jam trn rn~.pisom opra\1 na podlagi akta Ob

činski S\'el občine Luče (J...onccdcnt). 1\t dolo~i podpisnika pogodb.: 
o koncesiji Občinski sve! ollčine Luče določi kont:csionarja s skk
pom. 

16. člen 
S1ro!..o' ni nad?.or nad Z.'lkonitostjo i7\ aj anja kon~:~: sije opravlja up

rnvni organ Obeinskcga S\ eto občin..: Luč..:. strokovnost it..\'ajanja pa 
nadzontjc m~p..:kcijski upr.svni organ. 

Odnosi mt:d uporabnil\onl in konccstonarjcm se rcgulimjo s pose
bnim pravilnikom (Pravilnik o dobavi plina). ki je sestavni dcl po· 
godbe o koncesiji. 
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17. člen VSEBINA 

zap. št. 
MOZIRJE 

stran 
Lo odgO\ omost 7.<1 Skodo. ki jo povzroči koncesionar pri iz,ajanju 

ali' Z\cti 7 i7Yajanjcm gospodarske ja, ne službe upravnikom ali 
Jrugim prm nim ali li,...ičnim osebam, se uporabijo veljavni zakonskt 
pr~-dpisi. 82. Odlok o komunalnih taksah v občini Mozirje 81 

83. Odlok o :zagotavljanju sredstev za 
pospdevanJe razvoja malega gospodarstva 
v občini Mozirje 

18. člen 
Koncesijo opm\'lja koncesionar '' svojem imenu in za svoj mčun 

n;1 po<llagi pooblastilll:ga koncesijskega akta ali koncesijske pogod
be. 

19. elen 
Vsi objekti in naprave. ki jih je koncesionar zgradil ali drugaee 

pridobil /O namen izvajanja kon~:.:sijt:. pro!idejo v llporabnclll stanju 
v last konccdcnta ob pn:m:hanju koncesijske pogodbe oziroma z od
ku !>Om nh predčasnem prcneha11ju koncesijske pogodbe. Načini in 
;'IOgoji prcnoS<J in odkupa se podrobneje doloeijo ,. koncesijski po· 
g.oJbi . 

84. Pravilnik o dodeljevanju sredstev :za 
pospdevaoje razvoja malega gospodarstva 
v občini Mozirje 

85. 

86. 

Odlok o krajevni turistični taksi v občini 
Mozirje 
Program P.riprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih estavin dolgoročoe.,ga plana 

83 

84 

občine Mozirje za obdobje 1986~2000 ter 
prostorskih se ta\ in srednjeročneGa plana 
občine M.ozirje za obdobje 1986-1'190, 
dopolnjen J 992 85 

87. prememba Odloka o pomožnih objektih, 20. člen 
Koncedent bll ' primen1 v llOg.odbi predvidenega predčasnega 

prenehanju konte)ij~l.,· 1>ogodbc predhodno z..~gotO\ il konccsiona~ju 
u'lrCZnl! garanciJI! za plačilo Se neumonizirane vrednosti objektov in 
napmv. Doklc:r to ni realizirano. so naprave last koncesionarja. 

21. člen 
Konct:!iionar lahko prenese konco.:·sij.sko pogodbo na drugega kon

cesionarja s pri\olitvijo kuncedcnta. 

22 člen 
Konc~.-sionar je dol? .. an v okvtru objekti\ nih možnosti opravljati 

koncesijo tudt ob neprc(h idljivih okoli~Cinah. nastalih zaradi viS je 
sile. 

V pri mc ru i ~ prcj!:nj egn od s ta v ka ima konco.:s ion ar pravi co z.ahte
vati od konco.:denta povra~ilo stroškov, ki Stl nastali zaradi opravlja
nja l..onccsiomrnnc gospodarske Javne slui.bl! v nepredvidljivih oko
Mčinah. 

Zarddi ncpn:Jvtdljivih okoliSčin. ki so nastale 1.aradi višje sile. 
lahko kom:c~ijsko l<lZinCrJC preneha samo na podlagi spornZ\111\a 
111cd knnccdentom in konccsionarjcm. 

Kot viijo silll Ila je ' odnosih med koneo!<h:ntorn in koncesionar
jem ~leti predvsem J...atnstrofe in havarije. ki jih ni bilo mogoče prep
rečiti s skrbnim načrto,•anjcm. 

23. člen 
Koncesionar Je ,. skladu 1. t..akOIIOTll odgovoren ?.a škodo. ki jo pri 

opravljanju ali " .:v~:1i ~ 01uavljanjcm ja\•nc slu:!bc povzročijo pri 
IIJt:m 7l1J}tlslem dclu,·ci upornbnikom ali drugim osebam. 

24 člen 
(·c kom:cs10nar ,. rrimerih. kt so posledica ravnanja pri njem a~

poslcnih lJudi. ne ngotovi opravljanja koncesije. lahko njeno opm
vljaojc :.>.a~asno 7A1gotovi kom:o.!dent s prevzemom javne službe v re
'ijo ali na dn1g ll<l~in.l.loločen ' koncesijski pogodbi. 

25. člen 
ra odlok Lačne \'eljali .:l.lno.:m objave\ Uradnem glasilu občin . 

~l.: o 12.'2·1-96 
Dalllm. 17. 10. 1996 

PREDSEDNIK 
Ol3tiNSKEGA SVE I'A 

OBtJNE LUtE 
Alojz ELIŠ 11\, 1 r. 

napravah in drugih posegih v prostor v Občini 
Mozirje, u katere nt potrebno lokacijsko 
dovoljenje (Uradni list R 14/ 1995) 

88. klep 
89. klep o javni razgrnitvi O nutka dopolnitev 

in S{lrememb Odloka o ureditvenem načrtu 
avmjski gaj 

NAZARJE 
90. Sprememba Odloka o pomožnih objektih, 

napravah in drugih posegih v prostor v Občini 
Nazarje, za katere nt potrebno lokacijsko 
dovoljenje 
GORNJI GRAD 

91. Odlok o pokopa liškem redu in pogrebnih 
sv eča n os tih 

92. Odlok o ravnanju komunalnimi odpadki 
v občini Gornji G rad 

93. Odlok o oddaJanju poslovnih pro torov v 
najem 

94. Odlok o urcditvenem načrtu prenove 
tarega iedra Gornji Grad 

WUBNO 
95. Sklep o določitvi javne infrastrukture na 

na n..odročju kulture 
LUCE 

96. Odlok o oskrbi prebivalstva pl inom 
v omrežju 

85 
85 

86 

86 

86 

88 

92 

94 

98 

98 
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