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2. člen 
pri začasnem financiranju se smejo mese(no uporabljati 

dVanajstin& sredst.e.v po proračunu za leto 1995. 

3. člen 
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del občin

skega pronLčuna za leto 1996. 

4. člen 
Ta sklep začne veljati nasled11ji dan po objavi v Urad

nem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornj i Grad, Ljubno 
ja Luče, uporablja pa ~e od l. janu;u·ja 1996. 

štev.: 012109-96 
Luče, dne 22. 2. 1996 

PREDSEDNIK OBČINS.l(EGA SVETA 
OBČ[NE LUCE 

Alojz SEUSNIK, dipl. ing. l.r. 

38. 

Na podlngi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradn i 
list RS, št. 72193, 7/94 in 33194 in 70195) in v skladu s 
)7. členom Statuta občine Luče (Uradno glasilo ohčioe 
Mozirje, Naz<trje, Gornji Gmd, Ljubno in Luče šL l/95) 
je obči n5ki .we t obči ne Luče na 12. redni seji 15. 2. 1996 
sprej~:l 

SKLEP 
o razrešitvi dosedanje predsednice in o 

imenovanju nove predsednice Občinske voJilnc 
komisije ohčinc Luče 

l. V obCin.'>ki volilni komisiji občine Luče se razreši dol
znosti prcdscdni,1=a Murijn Krivce in se imenuje w pred
~cdnico Marija Stebe, rojena 1950. 

Luči!, 19. :!. 1990 
Štev.: 012/0L:i-96 

Prcds~dnik občin..o;kcga sve ta 
občlne Luče 

Alojz Selišnik, dipl. ing. l.r. 

39. 

Na poul;1gi 109. ch.:na Zakona o lokalnih volitvah (Ura
dni l1:.t RS, št. 7'YJ3, 7/lJ4. 33/94 in 70/95) in pred
hodnega soglasja :.veta kmjcvnc skupnosti So)čava in v 
sft:.latlu s 17. člcnoul St;•lut;l občine Luče (Uradno glasilo 
občin Mozirje, Nazmjl!, Gornji Grnd, Ljubno in Luče šl. 
1195) je občinski svet občim: Luče na 12. redni seji dne 
15. 2. 1996 .sprejel 

ODLOK 
o določitvi illevj la članov sveta krajevne 

skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve 
v .svet krajevne skupnosti v Občini Luče 

l. člen 
S tem odlokom se na pred log ~veta krajevne skupnosti 

Solčava, določi število članov sveta krajevne skupnosti in 
Yolilne enor.e za prve redne volitve. 

2. člen 
Svet krajevne skupnosti Solčava ima 7 članov. 

3. čJen 
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Solčava se do· 

loei ena volilna enota, ki obsega naslednja območja: Sol· 
čava, Robanov kot, Logarska dolina in Podolševa. 

4. čJen 
Odlok se objavi v Uradnem glasilu občin Mo~c, Nazar

je, Gornji Grad, Ljubno in Luče in na oglasruh deskah 
Občine Luče. in Krajevne skupnos ti Solčava. Odlok začne 
veJjatj naslednji dan po objavi na oglasnih deskah. 

Št.: 012/07-96 
Luče. dne 29. februar 1996 

Predsednik občinskega sveta 
Občine Luče 

Alojz Selišnik, dipL ing. 

40. 

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zem ljiščih (Ur. list SRS St 
18/84, 32185. 33/89), 15. ~lena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemlj išča {Ur. list SRS š.t. 17188, 25/89) in na podlagi 
119. člena Stalula občine Lu~e (Uradno glasilo obf in Mozirje, 
Gornj i Grad. Nazarje. Luče, Ljubno š t. 1/95), je občinski svet 
občine Luče na svoj i 13. seji dne 3. 4. 1 996 sprejel 

SKLEP 
o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo 

stavbnega umljišča za leto 1996 

l. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo slavnega 

.~:~:mljiščn na območju obč i ne Luče za leto 1996 znaSa O, 1309088 
Za vse fizične osebe, obnn ike in podjetja se za poslovne pov~ine, 

kot so nepokrita sklad išča, interna parkiri~ča, delavnice na ('lrostem 
in kampc zmanj!a vrednost točka na 30% od polne vrednost i točke 
nadomt:Stil<l za uporabo stavbnega zem ljiSča za leto 1996. 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu občin : Mozirje. Gornji Grad, 

Nazarj ~, Luče. Lj ubno in začne veljati naslednji dan po objavi, 
upornhlja pa se od 1. 1. 1996. 

Luče. dne 3. 4.1 996 1 

Predsednik občinskega sveta 
Alojz Seli~nik, dipl. ing. l.r. 

41. 

Občinski svet obeine Luče j e na pod lagi 13. člena Zakona o 
financiranju občin in na podlagi 17. člena Staluta obči ne: Luče na 
13. seji dne 3.4.1996 sprejel 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna 

za leto 1995 

l . člen 
Zak ljučn i račun proračuna občine Luče za leto 1995 izkazuje: 

- prenesena sredstva iz preteklega leta 
• doseženi prihodki v tekočem letu 
-predvideni odhodki 
·dosežen i odhodki 
-presežek 

2. člen 
Obvezna proračunska rezerva: 
- prihodki v lekočcm letu 

2.083.436,00 
184.136.472,00 
177.027.970,00 
t 74.03 8.567 ,JO 

12. 181.341 ,04 

1.000.000,00 

TIC Luče
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