Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic
in stavb - ZDOIONUS (Ur. list RS, št. 25/08), 2. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri
določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in
stavb (Ur. list RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009
sprejel

ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ
UČAK IN TROJANE
1. člen
Spremeni se meja med območjem obstoječega naselja Učak in območjem obstoječega
naselja Trojane tako, da se iz naselja Trojane izloči del območja, ki obsega niz zemljiških
parcel 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/2, 63/3 in 58 vse k.o. Trojane, in se priključi sosednjemu
naselju Učak.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije je izdelala Elaborat določitve območja naselja v
postopku spremembe meje med naseljema Učak in Trojane, št. 35234-1/2009-2 z dne
25.02.2009, Območna geodetska uprava Ljubljana pa je izdala pozitivno mnenje k
spremembi meje naselja, št. 35320-3/2008-2 z dne 21.01.2009. Elaborat in mnenje sta
sestavni del tega odloka in se hranita pri pristojni službi Občine Lukovica in Geodetski upravi
Republike Slovenije.
3. člen
Grafični prikaz nove meje med naseljema Učak in Trojane je razviden iz grafične priloge
Elaborata iz 2. člena tega odloka, v merilu 1:5000.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni upravni organ na podlagi določil tega
odloka po uradni dolžnosti evidentirata spremembe podatkov o območjih naselij Učak in
Trojane v registru prostorskih enot in v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Stroški za zamenjavo oznak naselij bremenijo proračun Občine Lukovica, vsi ostali morebitni
stroški v zvezi s spremembo meje med naseljema pa bremenijo lastnike stanovanjskih in
drugih objektov.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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