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poslenih ljudi, ne zagotovi nemotenega opravljanja gospodarske 
javne službe, lahko njeno opravtjanje začasno zagotovi koncedent 
na način določen v koncesijski pogodbi. 

XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 

21. člen 
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi zbiranja ponudb. 
Pri ocenjevanju ponudb se upoštevajo pogoji in merila iz 6. člena 

tega odloka. 
O izbiri koncesionarja odloči komisija, ki jo imenuje župan(ja). 
Koncesija se podeli z upravno odločbo. 
Z izborom koncesionat:ja se seznani svet občine. 
Koncesijsko pogodbo s koncesionat:jem sklene župan(ja). 

XV. PRENOS KONCESIJE 

22. člen 
Opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe lahko kon

cesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos predviden v 
koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
Obstoječe stanje je potrebno prilagoditi določbam tega akta v šes

tih mesecih od uveljavitve tega odloka. 

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

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

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LJUBNO 

Stanko ZAGOŽEN, l.r. 

OBČINA LUČE 

47. 

Na podlagi 9. člena Statuta občine Luče (Uradno glasilo občin 
Mozitje, Nazatje, Gornji grad, Ljubno in Luče št. l/95) in 25. 39. 
ter 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Ur. list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) ter Il. člena Navodila 
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izved
benih aktov (Ur. list SRS št. 14/85) je občinski svet na 31. redni seji 
dne 6.7.1998 sprejel 

SPREMEMBO ODLOKA 
o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 

občine Luče 

l. člen 
V 39. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostor

sko celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, 
Gornji grad, Ljubno in Luče št. 6/96) se na koncu člena doda 
naslednji odstavek: 

- zazidalni načrt obrtno-stanovanjske cone Podveža (Uradni list 
SRS št. 39/86; spremembe in dopolnitve-Uradni list SRS št. 19/89). 

2. člen 
Ta Sprememba odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad

nem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče. 

Številka: 002-13/98 
Datum: 14.julij 1998 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LUČE 
Alojz SELIŠNIK, l.r. 

48. 

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. 
list SRS št. 8/78) in na podlagi 9. člena Statuta občine Luče (Uradno 
glasilo občin: Mozirje, Nazarje, Luče, Gornji Grad in Ljubno št. 
1/95) je Občinski svet Občine Luče na svoji 31. seji dne 6.7.1998 
sprejel 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v 
občini Luče 

l . člen 
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in 

povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na ob
močju občine Luče za leto 1 998. 

2. člen 
Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanJ

šana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na ob
močju občine Luče na dan 31. 12. 1997 znaša 109.861 ,OO SIT/m2 

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na območju 
občine Luče znašajo na dan 3 1. 12. 1 997 znašajo 14% od povprečne 
gradbene cene oz. 15.380,00 SIT/m2

, 

od tega: 
- za komunalne objekte in naprave individualne rabe v višini 7% 

oz. 7.690 SIT/m2 

- za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini 7% oz. 
7.690 SlT/m2 

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

občin , uporablja pa se od l. l. 1 998 dalje. 

patum: 29. junij 1998 
Stevilka: 002-12/98 

PREDSEDNIK 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LUČE 
Alojz SELIŠNIK, l.r. 

VSEBINA 

zap. št. 

OBČINA NAZARJE 
45. Odlgk o priznanjih Občine Nazarje 

OBCINA LJUBNO 
46. Odlok o določitvi pogojev za opravljanje 

koncesionirane gospodarske javne službe 
ravl!anja s ko!"unalnimi odpadki 
OBCINA LUCE 

47. Sprememba odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto 
občine Luče 

48. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj 
in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča v občini Luče 

stran 

45 

46 

48 

48 

Izdajajo občinski sveti občin Mozi~je, Naza~je , Gornji Grad , Ljubno in Luče. Odgovorni uredniki: za občino Mozirje .Jože Mutec, za občino Nazarje Jože 
Štiglic, za občino Gornji Grad Karlina Mermal. za občino Ljubno Franjo Naraločnik , za občino Luče Ciril Rose. Tisk: IGEA d.o.o. , Savinjska cesta 2, 3331 
Nazarje. Naslov uredništva: Uradno glasilo občin Mozi~je, Naza~je , Gornji Grad, Ljubno in Luče, Savinjska c. 7, 3330 Mozi~je, tel.. 063-833-255, fax.: 063-
833-314. Žiro računi: občina Mozirje 52810-630-10098, občina Nazarje 52810-630-1 O 11 O, občina Gornji Grad 52810-630-1 O 105, občina Ljubno 52810-
630-1 O 126, občina Luče 52810-630-1 O 131. Reklamacije se upoštevajo 15 dni po izidu vsake številke. Po mnenju Urada Vlade za informiranje Republike 
Slovenije št. 4/3-12-756/95-23/179 z dne 10.51995 sodi uradno glasilo med proizvode informativnega značaja iz 13. Točke tariti1e številke 3 tarife 
prometnega davka, po kateri se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 odstotkov. 
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