-1Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je Občinski svet
Občine Luče na svoji 18. redni seji, dne 27.3.2002 sprejel

ODLOK
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

1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjen 1989 (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 19/1990, na straneh od 1119 do
1142) - v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan - in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajen1989 (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.
51/1992, na straneh od 2959 do 2966) - v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ki se nanašajo na
a) razširitev obstoječih in oblikovanje novih ureditvenih območij naselij,
b) izvzem iz 1. območij kmetijskih zemljišč (izvzem iz A območja) za potrebe posameznih ali kompleksnih stavbišč,
c) vključitev novih obveznih izhodišč na področju prometa in spremembo kategorizacije cest
d) vključitev novih obveznih izhodišč na področju varovanja naravne in kulturne dediščine

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1.1) V celotnem besedilu se nadomesti besedilo “občina Mozirje” z besedilom “občina Luče”.
(1.2) Besedilo poglavja 1., Uvod se v celoti črta.
(1.3) Besedilo poglavja 2., Cilji dolgoročnega razvoja občine Mozirje se v celoti spremeni in se glasi:
2. CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA OBČINE LUČE
Globalni okviri razvoja občine
Dolgoročni razvoj občine Luče je načrtovan skladno z usmeritvami dolgoročnega načrta Republike Slovenije in
sosednjih občin. Naselje Luče pridobiva vlogo občinskega središča s poudarjeno zaposlitveno, oskrbno in kulturno
funkcijo.
Globalni cilji dolgoročnega razvoja v prostoru so:
• vzpostavljanje racionalne poselitve celotnega prostora, s smotrnim razmeščanjem dejavnosti in skladen razvoj vseh
območij,
• skladna namenska raba prostora
• poudarjen razvoj turizma ter
• izboljšanje in varovanje okolja.
Urejanje prostora
Pri načrtovanju vseh posegov v prostor, ki imajo za posledico dejanske ali potencialne spremembe življenjskega okolja,
je potrebno pred samimi posegi vsestransko ovrednotili vplive na okolje. Ti posegi so krčenje gozdov, uničevanje
plodne zemlje, komasacije, agro in hidromelioracije, regulacije, gradnja zadrževalnikov in drugih vodnih akumulacij,
eksploatacija mineralnih in drugih surovin, urbanizacija, poseganje na področje naravnih in kulturnih rezervatov in
spomenikov ter uvajanje in ohranjanje vseh tehnologij, ki onesnažujejo oz. zastrupljajo okolje itd.
Vse posege v prostor je pomembno usmerjati skladno z načeli varovanja in smotrne rabe dobrin splošnega pomena. Pri
usmerjanju nadaljnje rasti Luč in vodilnih naselij, je potrebno poleg potreb po absolutnem varovanju najboljših
kmetijskih zemljišč upoštevati tudi druga dobra kmetijska zemljišča, trajno varovalne gozdove in gozdove s posebnim
pomenom, varstvene režime ter naravno in kulturno dediščino, pogoje in omejitve varovanja vodnih režimov ter
obrambno strateške prostorske omejitve. Dobrine, ki jih je potrebno varovati, obsegajo skupno razsežne površine
občine. Varovanje dobrin splošnega pomena, ob upoštevanju prostorskih in ekoloških pogojev narekuje, da se Luče kot
opredeljeno centralno naselje ter vsa obstoječa poselitvena struktura ostalih naselij in zaselkov ne usmerja več v
ekstenzivni prostorski razvoj, pač pa da se smotrneje izrabi obstoječo urbano strukturo z zgostitvijo, zapolnitvami in
prenovo. Rast izven teh opredeljenih meja pa se dopusti le na poselitvene površine, kjer je to glede na prostorske pogoje
možno in kjer bodo posamezna takšna naselja postopno prevzemala vlogo razvojnih središč.
(1.4) Besedilo poglavja 3., Osnovne razsežnosti dolgoročnega razvoja občine Mozirje se v celoti črta vendar se
smiselno uporablja kot strokovna podlaga za prostorske izvedbene akte.

-2-

(1.5) Besedilo poglavja 4., Strategija razvoja in razvojne dejavnosti se v celoti (tudi naslov) spremeni tako, da se
smiselno uporablja kot strokovna podlaga za prostorske izvedbene akte. Kot enakovredna in obvezna strokovna
podlaga se uporabljajo tudi vsebine spremnega, obrazložitvenega teksta k odloku.
4. STRATEGIJA RAZVOJA IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI TER DOLOČANJE NAMENSKE RABE
PROSTORA
Našteta poglavja iz spremnega, obrazložitvenega teksta odloka, se obvezno vendar smiselno uporabljajo kot sestavni
del odloka:
USMERITVE RAZVOJA V PROSTORU
• Poselitev in naselja
• Razvoj prebivalstva
• Planska tipologija naselij
• Razvoj stanovanjskih območij ter proizvodnih, družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti
• Prometno in komunalno infrastrukturno omrežje
USMERITVE VAROVANJA IN RAZVOJA DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA IN DOLOČANJE NAMENSKE RABE
PROSTORA
• Kmetijska zemljišča
• Gozdna zemljišča
• Območja varovanja vodnih virov in vzdrževanja voda
VARSTVO NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT OKOLJA
• Ekologija
• Kulturna krajina
• Varstvo naravne in kulturne dediščine
USMERITVE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
USMERITEV REGIONALNEGA RAZVOJA

(1.6) Besedilo poglavja 5.1.1., Kmetijska zemljišča se spremeni tako, da se črta prvih šest(6) odstavkov, ki se smiselno
uporabljajo kot strokovne podlage za prostorske izvedbene akte. Ostali tekst se ohrani in dopolni tako, da se zadnja
alinea spremeni in se glasi:
⇒ vzpostavitev prvotnih stanj oziroma sanacije degradiranih površin.

(1.7) Besedilo poglavja 5.1.2., Gozdovi se spremeni tako, da se črta prve štiri(4) odstavke, ki se smiselno uporabljajo
kot strokovne podlage za prostorske izvedbene akte. Ostali tekst se ohrani.

(1.8) Besedilo poglavja 5.1.3., Vodni viri se spremeni tako, da se črta prvi odstavek. Ostali odstavki se spremenijo ali
dopolnijo tako, da se črtajo tisti deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče.

(1.9) Besedilo poglavja 5.1.4., Rudnine se v celoti spremeni tako, da se spremeni naslov in celoten tekst:
“Eksploatacijska območja
Območja obstoječih eksploatacij (peskokopi in manjši kamnolomi) se lahko izkoriščajo v obstoječem obsegu, skladno z
veljavnimi dovoljenji. Zanje je potrebno izdelati načrt sanacije in jih po zaključeni ekpsloataciji sanirati.
Novih peskokopov ali kamnolomov brez spremembe tega plana ni mogoče odpirati.

(1.10) Besedilo poglavja 5.1.5., Naravna in kulturna dediščina, Naravna dediščina se spremeni tako, da se črtajo tisti
deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče ter se dopolni; novo besedilo se glasi:
Naravna dediščina
Območje občine odlikujejo številna območja in objekti naravnih vrednot z visoko vrednostjo.
Z odlokom (Uradni list SRS, št. 27/87) so razglašeni:
• naravni spomeniki: Snežnica na Raduhi, hidrološki spomeniki - Lučka bela, Brložnica in Petkov graben,
tise – Nadlučnikova.
Zavarovana naravna dediščina se varuje po varstvenih usmeritvah iz navedenega odloka.
Upoštevajo se tudi vsa obvezna republiška izhodišča, ki so prikazana v tabeli.
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EŠD
ime območja
269
Savinja - reka
398
Jezero pri Jezerniku
409
Dleskovška planota
410
Raduha
422
Savinja – soteska pri Igli
434
Rjavčeva jama
435
Trbiška zijalka
502
Žvepleni studenec pri Riherju
800
Cuc
Seznam območij naravne dediščine:
ŠO
ime območja
124
Karavanško – kamniški – savinjski regijski park

način varovanja
NS (naravni spomenik)

način varovanja
RP (regijski park)

Predlog za zavarovanje
1. regijski park: Karavanško-Kamniško-Savinjski park (obvezno izhodišče dolgoročnega plana R Slovenije), kamor je
vključen celoten severozahodni del občine
Območje predvidenega Karavanško-Kamniškega-Savinjskega regijskega parka se do sprejetja razglasitve varuje z
naslednjimi temeljnimi usmeritvami:
• poselitev ohranja svojo gručasto strukturo,
• ohranjajo se osnovne poteze parcelacije in pestrost kultur, večje monokulturne površine niso sprejemljive,
• dovoljeni so posegi v vodotoke (regulacije), pri katerih se ne spremeni bistveno njihov značaj,
• varujejo se ambienti in vedute kulturnih in naravnih spomenikov pred spremembo namembnosti,
• odpiranje novih kamnolomov ni sprejemljivo,
• gozdovi ohranjajo avtohtono vrstno strukturo, goloseki niso sprejemljivi,
• industrijski in obrtni objekti se naj orientirajo k urbanim naseljem in locirajo na manj izpostavljene lege,
• pri prehodnih presojah vseh posegov sodeluje Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine s svojimi izhodišči.
Te usmeritve bodo precizirane ob razglasitvi s točno opredeljenimi mejami varovanih območij in objektov (se
zavarujejo z odlokom).
Ostala naravna dediščina, za katero ni predvidena razglasitev, bo varovana v procesu planiranja v okviru prostorskih
izvedbenih aktov in sicer:
• objekti in območja naravne dediščine: za katera veljajo naslednji splošni pogoji varovanja:
- drevesom se varuje habitus in rastišče pred izkopi, na območjih geomorfološke dediščine se varuje tla in preprečuje
onesnaženje z odpadki
- hidrološki dediščini (jezera, potoki, slapovi) se varuje naravni potek, možni so vzdrževalni posegi z biotehničnimi
ukrepi;
• območja naravne in kulturne dediščine:
- kulturna krajina kjer posamične kmetije s pripadajočimi celki tvorijo specifično podobo. Veljajo pogoji:
- potrebno je varovanje s celovitim in usklajenim razvojem in oblikovanjem dejavnosti (preprečevanje
zaraščanja, načrtna revitalizacija proizvodnih površin, varovanje merila in značilnih vegetacijskih struktur, potez
in pestrosti parcelacije ter gručaste strukture poselitve);
• Savinja na celotnem območju občine:
- varovanje celotnega območja vodotoka kot naravnega spomenika.
(1.11) Besedilo poglavja 5.1.5., Naravna in kulturna dediščina, Kulturna dediščina se spremeni tako, da se črtajo tisti
deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče ter se dopolni; novo besedilo se glasi:

Kulturna dediščina
Zavarovana kulturna dediščina občine Luče zajema naselbinska območja ter arheološko, umetnostno, arhitekturno,
etnološko in zgodovinsko dediščino.
Najkvalitetnejši del dediščine - kulturni spomeniki so razglašeni z občinskim odlokom - Uradni list SRS, št. 27/87 in
sicer:
• Luče - območje naselbinske dediščine,
• umetnostni in arhitekturni spomeniki (evidentiranih je okoli 90 % dediščine),
• zgodovinski spomeniki (evidenca je relativno popolna),
• etnološki spomeniki
Vsi razglašeni kulturni spomeniki se varujejo po varstvenih režimih iz navedenega odloka, kjer so opredeljene tudi
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Upoštevajo se tudi vsa obvezna republiška izhodišča, ki so prikazana v tabeli.
Seznam pomembnejših območij kulturne dediščine:
ŠO
ime območja
49
Velika planina
54

način varovanja
OKV (območje kompleksnega
varovanja kulturne dediščine)

Zgornja Savinjska dolina in Zadrečka dolina

Predlog za zavarovanje
Na osnovi strokovnih osnov Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine bodo razglašeni najkvalitetnejši deli na
novo evidentirani kulturni dediščini. Zlasti je potrebno dopolniti evidenco umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in
etnološke dediščine.
Ostala kulturna dediščina, ki ne bo razglašena kot kulturni in zgodovinski spomenik, se bo varovala v procesu
planiranja z vključevanjem v prostorske izvedbene akte. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine bo zanje
pripravil strokovne osnove, ki bodo obsegale:
• prikaz in oceno stanja kulturne dediščine ter pogojev in možnosti njenega razvoja,
• strokovno oceno z navedbo elementov, vsebine in značilnosti, ki naj se varujejo,
• predlog ukrepov, rešitev in varstvenih režimov ter razvojnih usmeritev za varstvo kulturne dediščine,
• oceno ogroženosti kulturne dediščine.
Temeljna dolgoročna usmeritev za varstvo območij in objektov kulturne dediščine in zlasti kulturnih spomenikov je
ohranitev in izboljšanje stanja ter zagotavljanje pogojev za njen obstoj, redno vzdrževanje in dostopnost. Usmeritve so
še naslednje:
• izdelava načrtov prenove za naselbinske spomenike,
• postopna sanacija in prezentacija najpomembnejših nepremičnin kulturnih spomenikov,
• dopolnjevanje evidenc in topografije za posamezne zvrsti kulturne dediščine.

(1.12) Besedilo poglavja 5.2., Usmeritev za poselitev in naselja se spremeni tako, da se
∗ v četrtem odstavku črtajo tisti deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče in se glasi:
Po planski tipologiji naselij v občini Luče so naselja razvrščenih v skupino ruralna in ruralno urbana naselja. Naselje z
večjim številom prebivalcev, večjim deležem zaposlenih in ki je gospodarsko pomembnejše pa je tudi občinsko središče
Luče.
∗ v osmem odstavku črtajo tisti deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče in se glasi:
Planske usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo organizacijo v Lučah bomo zaradi prepletenosti urbanih funkcij
razreševali z urbanistično zasnovo.

(1.13) Besedilo poglavja 5.3., Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in zasnova poselitve se smiselno prilagodi
novi občini Luče in se glasi:
Osnovo urbanega omrežja znotraj območja Upravne enote bodo poleg upravnega središča zagotavljala še pomembnejša
lokalna središča oziroma občinska središča. Vlogo osrednjega urbanega prostora znotraj občine bo s smotrno delitvijo
dejavnosti opravljalo Luče kot središče občine s poudarjeno turistično funkcijo. Naselju se bo z razvojem proizvodnje in
turizma krepila vloga pomembnejšega lokalnega središča Zgornje Savinjske doline, zlasti Podvolovljeka. S
preprečevanjem odseljevanja prebivalcev iz hribovitejših in gorskih predelov se bo krepila vloga zaselkov in gorskih
kmetij. Osnovna funkcija prostora je kmetijstvo, gozdarstvo in turizem; zato bodo v prostoru zagotovljene predvsem
možnosti za razvoj vseh primarnih dejavnosti.
Skladno z omrežjem naselij in razpoložljivimi površinami je predvideno manjše povečanje števila stanovanj pretežno z
dopolnilno stanovanjsko gradnjo znotraj ureditvenih območij naselij in znotraj območij stavbnih zemljišč na območjih
razpršene gradnje.
Razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti bo zagotovljen v okviru obstoječih območij za oskrbne storitvene in družbene
dejavnosti v Lučah in to še posebej z načrtno prenovo jedra, kjer se bo s krepitvijo oskrbnih središč dopolnila tudi
turistična ponudba.
Razvoj ekološko in turistično primernih obrtnih dejavnosti bo omogočen znotraj Luč in tam, kjer to dopuščata prostor in
kjer je to skladno z razvojem turizma in ohranjanjem kvalitete prostora.
Za pospešen turistični razvoj, ki ga ponuja bogastvo naravne in kulturne dediščine, izjemne krajinske vrednote
Podvolovljeka, oziroma širše Zgornje Savinjske doline, številne možnosti za rekreacijo v naravnem okolju in obstoječa
turistična infrastruktura, se lahko glede na specifičnosti in možnosti turistične ponudbe v posameznih krajinskih
območjih in naseljih dopolnjuje in razvija turistična območja.
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naravnem okolju bo prispevala dograditev smučišča v okviru ureditvenega območja Luč.
Infrastrukturne ureditve
Promet: promet blaga in ljudi se v občini odvija samo po cestnem omrežju, zato so za tak promet nujno potrebne
ustrezne cestne povezave, zato bo v dolgoročnem obdobju potrebno zgraditi oziroma rekonstruirati predvsem tiste
odseke cest, ki že sedaj predstavljajo problem in ne omogočajo varnega prometa, še manj pa povečanim potrebam,
povezanim z načrtovanim razvojem naselij.
V prvi fazi bo potrebno dokončno rekonstruirati regionalno cesto Ljubno – Luče, kasneje pa še odsek Luče – Solčava.
Na območju občine Luče je kot novogradnja planirana izgradnja obvoznice naselja Luče. Natančnejša trasa obvoznice
bo določena skozi študijo optimalne variante obvoznice. Na državnem cestnem omrežju so poleg obvoznice predvidena
obnovitvena dela na cesti Luče-Kranjski Rak-Podvolovljek, most čez Savinjo skupaj z rekonstrukcijo ceste v Igli in
most čez Završki potok skupaj z rekonstrukcijo ceste v Igli. Poleg omenjenih so predvidene še rekonstrukcije oziroma
novogradnje drugih odsekov lokalnih, regionalnih in državnih cest, ki bodo omogočale boljše prometne povezave v
naseljih, med naselji, med občinami ter širše pospeševale turizem.
Energetika: Oskrbovanje posameznih krajev je predvideno iz obstoječega visokonapetostnega omrežja le da bo
potrebno v obstoječih transformatorjih povečati transformacijo in zgraditi tudi nove. Lokacije posameznih
transformatorskih postaj bodo določene s podrobnejšimi dokumenti glede na potrebe.
Aktivnosti se bodo usmerjale v izgradnjo malih hidroelektrarn s ciljem čim večjega izkoristka naravnih danosti
vodotokov Savinje s pritoki vendar le na osnovi ustreznih študij in ob izpolnitvi v njih zahtevanih pogojev
Toplotna energija: Na območju naselja Luč je predvidena plinifikacija.
Zaradi ohranjanja in varovanja čistega okolja je potrebno individualne graditelje usmerjati v večjo izrabo sončne
energije in drugih obnovljivih virov energije (npr. ogrevanje na biomaso) ter s tem vplivati na zmanjšanje potreb po
energiji in onesnaževanju zraka.
PTT omrežje: za posodobitev in povečanje PTT omrežja ne predvidevamo večja vlaganja. Vse krajevne skupnosti
bodo pridobile nove kapacitete telefonskih priključkov - predvidena pa je tudi postavitev ustreznega števila javnih
telefonskih govorilnic. V teku je povečanje telefonskega omrežja
Na območju občine je možna namestitev objektov in naprav mobilnega telefonskega omrežja.
Kabelsko razdelilni sistem: predvidena je napeljava kabelsko razdelilnega sistema na območju občine.
Kanalizacija: Na območju občine ni predvidena izgradnja novih čistilnih naprav. Predvidena pa je izgradnja primarnih
zbiralnikov za tranzit odpadnih voda. Z urejenim kanalizacijskim omrežjem bo zagotovljeno čistejše okolje in čuvanje
čistosti vodotokov.
Vodovod: vzporedno z urbanističnimi rešitvami bomo dograjevali tudi obstoječe vodovodno omrežje.
Za povečane potrebe naselij bomo aktivirali nova zajetja, ki bodo predhodno ustrezno zavarovana.
Vodnogospodarske ureditve
Če izvzamemo manjše kmetijske površine ob Savinji, ki so občasno, vendar manj pogosto poplavljene, bi bili za
zagotovitev poplavne varnosti in vzdrževanje režima površinskih odvodnikov, potrebni sledeči ukrepi:
• vzdrževanje in sanacije stopenj (jezov) ter ostalih objektov v splošni rabi ter obnova propadlih jezov in pragov,
• nadzor in sanacija prodišč na Savinji,
• vzdrževanje in obnova energetskih strug ter vodotokov,
• zavarovanje še ogroženih zazidalnih in zazidljivih območij pred poplavami: levega brega Savinje ob sotočju;
ureditev izlivnega odseka Lučnice; zavarovanje bregov Savinje in Lučnice zaradi obstoječe in predvidene
zazidave,oz. zaradi izgradnje obvoznice;
• vzdrževalna dela ter proti erozijska zaščita naravnih odsekov vodotokov.
• Za posege na labilnih in pogojno stabilnih območjih je potrebno pridobiti vodnogospodarsko mnenje (večina
teritorija občine Luče je takšna).
• Brez dokumentiranih razlogov ali nadomestnih varstvenih posegov na pogojno stabilnih zemljiščih ni dovoljeno :
- preusmerjanje voda z okoliških na potencialno labilna zemljišča,
- zadrževanje voda zlasti pa terasiranje in drugi načini obdelave, ki bi pospešili zamakanje zemljišča,
- poseganje, ki bi povzročilo dvig gladine talnice,
- prerazdeljevanje zemeljskih gmot ali druge dodatne obremenitve,
- posek tistih drevesnih in grmovnih vrst, ki omejujejo površinsko plazenje zemljišč.
Obramba in zaščita
Na območju občine Luče ni območij pomembnih za potrebe obrambe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati kot obvezna
izhodišča prostorskih sestavin s področja obrambe.
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št. 23/94) bomo načrtovali in izvajali naslednje naloge in ukrepe :
• usposabljali prebivalstvo in urejali prostor v skladu s dolgoročnimi cilji razvoja obrambe in zaščite
• morebitne naravne katastrofe (opozarjamo na ogroženost nekaterih območij zaradi poplav in zemeljskih plazov)
bomo varovali skladno s 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/94).
Pred poplavami so najbolj ogrožena območja v občini :
ob izlivu Lučnice v Savinjo in območje spodnjega dela Luč ob desnem bregu Savinje pred sotočjem z Lučnico. Iz karte
ogroženosti so razvidna območja zemeljskih plazov. Tako poplave kot plazove bomo urejali v skladu z
vodnogospodarskimi ureditvami.
• Poleg plazov in poplav bomo varovali tudi ostale vidike ogroženosti občine (požar, suša, vihar, ipd.) v skladu z
izdelano oceno ogroženosti občine Luče za potrebe prostorskih planov.
• Za morebitne naravne katastrofe ali za primer vojne bomo načrtovali ustrezne prostorske rešitve za potrebe zaščite
in reševanja ljudi. Te naj bodo na takšnih lokacijah in v tolikšnem obsegu, da ne bodo ovirale zasnove naselij ali
povzročale trajnih negativnih posledic v prostoru.
Načrtovanje kompleksov, kakršni so začasni bivalni in drugi kompleksi (za pokop ljudi in živali, za deponijo ruševin,
itd.), naj bo vezano na že obstoječo ali predvideno izgradnjo komunalne infrastrukture.
• Gradnja javnih zaklonišč za zaklanjanje prebivalstva in materialnih ter drugih dobrin bodo opredeljevale ocene o
stopnji nevarnosti in o koncentraciji prebivalstva v posebnih naseljih.

(1.14) Besedilo poglavja 5.3.1., Urbanistične zasnove naselij se spremeni tako, da se črtajo poglavja 5.3.1.1., 5.3.1.2.,
5.3.1.4.; besedilo poglavja 5.3.1.3., Urbanistična zasnova naselja Luče se spremeni in dopolni:
∗ naslov poglavja 5.3.1. in poglavja 5.3.1.3. se združi in se glasi:
5.3.1. Urbanistična zasnova Luče ob Savinji
∗ besedilo pod naslovom Usmeritve za razvoja naselja in dejavnosti se spremeni in dopolni:
⇒ prvi odstavek se spremeni skladno s spremembo meje ureditvenega območja Luče in se na koncu dopolni tako, da se
odstavek nadaljuje z besedilom, ki se glasi:

“ter z razširitvijo območja ob Savinji, ki vključuje območje predvidene obvoznice.”

⇒ drugi odstavek se v celoti črta;
∗ besedilo pod naslovom Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora se dopolni:

“Območje ob Savinji in ob novi cesti se uredi po načelu sonaravnega urejanja prostora za potrebe pasivne
rekreacije (sprehajalne poti ipd.) s čim večjo stopnjo ohranjanja obstoječih kvalitet prostora.”
∗ besedilo pod naslovom Opredelitev za uresničevanje urbanistične zasnove se spremeni:
⇒ drugi odstavek se dopolni: kamp na Šmici
⇒ tretji odstavek se v celoti črta;
⇒ četrti odstavek se v celoti spremeni in se glasi:
“Z ureditvenim načrtom se bo urejalo območje trškega jedra in območje ob Savinji oz. novi obvoznici.”
⇒ peti odstavek se v celoti črta.
⇒ Doda se nov odstavek, ki se glasi:
“Znotraj poplavnega območja Lučnice in Savinje veljajo zahteve krajinske zasnove Savinje. Vsi prostorski izvedbeni
akti predvideni z urbanističnimi zasnovami znotraj poplavnih območij morajo upoštevati zahteve krajinskih zasnov in
posebne vodnogospodarske zahteve (pogoji in soglasje).”
⇒ na koncu se doda tabela:
Pregledna tabela predvidenih prostorskih izvedbenih aktov in zaporednost njihove izdelave znotraj območja
urbanističnih zasnov Luče
prioritetni
VSEBINA
vrstni red
1 2 3 4
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI:
2
SOTOČJE
UREDITVENI NAČRTI:
3
CENTER
1
OB SAVINJI

(1.15) Doda se poglavje o Krajinskih zasnovah, ki se glasi:
Krajinske zasnove vodotoka Savinje s pritoki (Zavod za urbanizem Velenje, št. proj. 1046/91 - KZ) se za območje
občine Luče sprejmejo kot sestavni del tega plana: tekstualni del dokumenta je priloga odloka, grafični del pa je
sestavni del kartografske dokumentacije tega plana.
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∗ drugi odstavek se spremeni tako, da se prva alinea dopolni tako, da se glasi:
- z vsemi prizadevanji podpreti saniranje emisij na celotnem območju Zgornje Savinjske doline;
drugi odstavek se spremeni tako, da se druga alinea črta;
(1.17) Besedilo poglavja 5.4.2. se spremeni tako:
∗ da se črtajo tisti deli besedila, ki se ne nanašajo na občino Luče oz. imena tistih krajev, ki so zunaj območja občine
Luče
∗ v drugem odstavku se v celoti črta prva alinea.
(1.18) Besedilo poglavja 5.4.4., Odlagališče odpadkov se v celoti nadomesti in se glasi:
Občina nima svojega odlagališče odpadkov, odlaganje rešuje sporazumno z ostalimi občinami Upravne enote Mozirje
na območju Podhoma v občini Gornji Grad.

(1.19) Besedilo poglavja 5.6.1., Opredelitve glede načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti se
spremeni in dopolni:
∗ drugi odstavek se v celoti črta
∗ tretji odstavek se v celoti spremeni in se glasi:
Pregledna tabela predvidenih prostorskih dokumentov in zaporednost izdelave prostorskih izvedbenih aktov
prioritetni
vrstni red
1 2 3 4
1
1
2
1

1

VSEBINA
ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PROSTORA Z ZASNOVAMI
(sestavni del tega plana)
URBANISTIČNA ZASNOVA LUČE
KRAJINSKA ZASNOVA SAVINJA
PROGRAMSKE ZASNOVE:
CENTER
OB SAVINJI
ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PROSTORA S PIA
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI:
OKOLICA

(1.20) Besedilo poglavja 5.6.2., Merila za zagotavljanje odstopanja od sprejetega plana se spremeni tako, da se:
∗ v celoti črta prva alinea prvega odstavka.
∗ V drugi alinei prvega odstavka se ime občine Mozirje spremeni v Luče.
∗ Na koncu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Spremembe prostorskega plana je potrebno v skladu z zakonom sprejemati le na osnovi družbeno utemeljenih potreb po
odstopanju od sprejetih obveznih izhodišč. Spremembe, nastale zaradi spremenjenih družbenoekonomskih pogojev
gospodarjenja, ki bodo onemogočale izvajanje nalog in ciljev iz prostorskega plana, je potrebno urejati s prostorskimi
izvedbenimi akti ali z dopolnitvami prostorskega plana.
Pod pogojem, da ne gre za poseg na kmetijsko območje, so možne manjše razširitve območja obrtne dejavnosti.
V primeru odstopanja od obveznih izhodišč je treba spremeniti prostorski plan po postopku, določenem za njegov
sprejem.
(1.21) Besedilo poglavja 5.6.3., Program raziskav, študij in strokovnih podlag se v celoti spremeni in se glasi:
Usmerjanje in zagotavljanje skladnega razvoja občine in širše skupnosti opredeljujemo kot trajno in sistematično
strokovno delo. Zato je potrebno na osnovi sprejetih izhodišč in usmeritev dolgoročnega razvoja pristopili k izdelavi
dodatnih študij, analiz in raziskav na naslednjih področjih:
•
•
•
•

usmerjanje poselitve in zagotavljanje skladne namenske rabe prostora;
izdelava katastra ekoloških dogajanj v prostoru kot osnove za pripravo programov kompleksnega, pretehtanega
poseganja v prostor kakor za izdelavo sanacijskih programov;
izdelava programa za nadomeščanje kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi širšega družbenega interesa prenehala biti
kmetijska;
program razvoja turizma
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•
•
•
•

proučitev kolesarske infrastrukture (raba obstoječih poti in zasnova novih ter proučitev gorskih kolesarskih poti)
stalni program usklajevanja urejanja vodotokov in zasnova druge rabe na območju poplavnih območij oz. v
obvodnem prostoru
celostni razvoj podeželja - strategija razvoja
organizacija in spremljanje nalog s področja prostorskega urejanja in
izdelava strokovnih osnov (plani nosilcev planiranja) po posameznih področjih za potrebe prostorskih izvedbenih
aktov
(1.22) Skladno s spremembami se spremenijo zaporedne številke poglavij.
(2) Kartografski del dolgoročnega plana se v celoti spremeni. Nova vsebina kartografskega dela je naslednja:

0. Preglednica
1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
2. Naravne in kulturne dediščine
3. Poplavno območje
4. Vodno gospodarstvo
5. Vodnogospodarski ukrepi na poplavnih območjih
6. Krajinske zasnove poplavnega območja (Luče)
7. Krajinske zasnove poplavnega območja (Solčava – Luče)
8. Krajinske zasnove poplavnega območja (Podvolovljek – Lučnica)
9. Rekreacija v naravnem okolju
10. Naselja in območja za poselitev
11. Prometno omrežje
12. Energetsko omrežje
13. Omrežje zvez
14. Sanacije
15. Načini urejanja prostora
16. Urbanistična zasnova Luče
17. Zasnova namenske rabe prostora občine
18. Rudarstvo
(3) Kartografska dokumentacija k dolgoročnemu planu se v celoti spremeni.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
(1.1) V celotnem besedilu se nadomesti besedilo “občina Mozirje” z besedilom “občina Luče”.
(1.14) (1.1) Besedilo poglavja 1.1., Cilji v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja se spremeni tako, da se črtajo
poglavja 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.; besedilo poglavja 1.5., Območje Krajevne skupnosti Luče se
spremeni in dopolni:
∗ naslov poglavja 1.4. se spremeni in se glasi:
Podrobnejši cilji na območju občine Luče
∗ Nadaljevanje naslova “.... bo prostorsko obdelano ....” se v celoti črta;
∗ v celotnem tekstu se črtajo tisti posegi, ki so že bili izvedeni
∗ dodajo se novi posegi:
predvidena plinifikacija naselja Luč
izgradnja gorskih kolesarskih poti oz. oprema obstoječih lokalnih cest za namene gorskega kolesarstva
izgradnja obvoznice v Lučah in zaradi posega potrebne ureditve
rekonstrukcija nove regionalne ceste Luče – Kranjski Rak
Besedilo poglavja 2., Prostorska organizacija dejavnosti, se v celoti spremeni in se glasi:
Skladno s predvidenim načinom rabe, organizacijo dejavnosti in namensko rabo prostora ter skladno z načeli urejanja in
varovanja prostora so na območju občine predvidene naslednje naloge:
PROSTORSKI IZVEDBENI
AKT

CENTER
OB SAVINJI

VRSTA POSEGA

PROGRAMSKE ZASNOVE
Pregled obstoječe dokumentacije, študij in drugih nalog ter predlog
nadaljnjega razvoja
Proučitev območja, analiza predvidene ceste in vplivov posega na širši
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ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PROSTORA S PIA
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI
OKOLICA
manjše dopolnitve obstoječe rabe prostora
LOKACIJSKI NAČRTI za večje ali prostorsko obsežnejše infrastrukturne objekte (npr. kolesarske
poti po občini)
PIA ZNOTRAJ URBANISTIČNIH ZASNOV
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI
SOTOČJE
zasnova rabe prostora ob sotočju Savinje in Lučnice, ob Lučnici in na
južnem območju Luč s predvidenim smučiščem (dvojna raba prostora)
UREDITVENI NAČRTI
CENTER
ureditev jedra naselja Luče
OB SAVINJI
ureditev širšega obvodnega prostora s predvideno obvoznico in kampom
(1.3) Besedilo poglavja 3. Bilance površin / površine v ha, se v celoti spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:
Bilance površin so priloga k planu.

(1.4) Besedilo poglavja 4., Pregled prostorskih izvedbenih aktov se v celoti črta, nov tekst se nanaša na pregled v
dolgoročnem planu.
(1) V kartografskem delu srednjeročnega plana se spremenijo vsebine na vseh kartah.
(2) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v skupnem kartografske delu.
(3) V kartografski dokumentaciji k srednjeročnem planu se spremenijo vsebine na vseh kartah. Vse spremembe in
dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu, na listih PKN v merilu 1 : 5000.
(4) Programske zasnove bodo izdelane kot samostojni elaborati v okviru izdelave prostorskih izvedbenih aktov.
Na osnovi izhodišč tega plana, dopolnjenih planskih zasnov dolgoročnega plana in drugih posebnih strokovnih podlag,
je potrebno za območja kompleksne graditve in prenove izdelati programske zasnove v zahtevanem obsegu in merilu in
v skladu z letnim programom priprave prostorskih izvedbenih aktov, za območja:
prioritetni
VSEBINA
vrstni red
1 2 3 4
PROGRAMSKE ZASNOVE:
2
CENTER
1
OB SAVINJI

4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin.

Št. 002-02/2002
Luče, dne 27.3.2002

Občina Luče
župan
Mirko Zamernik

