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URADNIVESTNIKGORENJSKE

Strarn 4

Napodlagi20. dlenaStatutaObdineJezersko(UradnivestnikGorenjske,
St.20101), 43.
clenaOdlokao ustanovitui
Kokra(UradnivestnikGorenlLokalneturistidne
organizacije
ske,St.9/0 1) je obdinskisvetObiineJezerskona27.rednisejidne4.7.2002sprejelnaslednii

dejanski_koncniupravi6enciza vradilo po nasel.iih.Seznami se objavijo na oglasni deski
Obiine Zirovnica,na spletnih straneh obiine Zrovnica in V Ur.adnemvestniku-Goreniske.

POSTOPEKZA VRAEANJE PREPLAEL

SKLEP
o imenovanjupredstavnikaustanovitelja
.
v svetuzavodaLokalne.turistidneorganizacijeKokra

ObcinskisvetObcineJezerskoimenujekot predstavnika
ustanovitelja
v svetzavodaLo
kalneturisiidneorga-nizaci.le
Kokra
MetodoKamicar,ZgomjeJezersko83 b.
ll

Tasklepse objaMv Uradnem
vestniku.Gorenjske
in zacneveljatitakoj.'

5. iien
Obiina skupaj z dokoncnim seznamom oseb objavi poziv za predloZTtev
Stevilkhranilnih
knji2ic ali tekoiih raiunov in bank oz. hranilnic, pri katerih so racuni odprti. Sredstvase
vraiajo osebam, ki so bile podpisniki posodb. Ce je oseba umrla, se sredstvaizplaialq
zakonitimdediiem na podlagi sklepa o dedovanju ali na podlagi pisnega dogovora med
vsemi dedi6i oz. pravnimnaslednikomza pravne osebe.

NAEIN DoLoiITvE

SoRAZMERNEGA'DELEZA VRAEIU PREPLAEIL
6. ilen
(doloditevsorazmemegadeleza vraiila)

Stevifka: 06242/ 2OO2-3O
Datum: 4'7'2oo2
zupan obdineJezersko
, MilanKbcjan,l;r.

Na podfagi 2. odstavka 6. ilena Zakona o vra6anju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrezje (Ur. list RS 5t. 58/2AA4 in 18. ilena statuta Obiine Zrovnica (Ur. list RS St.
23/99,71/01 in 109/01) je Obdinskisvet Obiine Ziiovnicana svoji 3. iziedniseji dne
2 9.8. 2002 s p r e j e l

O DOLoE[u
-

ODL OK
SEZNAMAUPRAVIEENCEV
zA VRAEILo VLoZENIH SBEDSTEVV
TELEKOMUNIKACIJSKOOMREZJE

1 . 6 le n
(vsebinaodloka)
S tem odlokom se doloii naiin in postopek dolo6itveseznamaoseb, ki nastopajokot de.
janski konini upravicenci,postopek za vracanjevloZenihsredstev, nadin dolodifuesorazmemega deleZavraiila, pogoje ter roke vradanja sredstev,ki jih.bo Obiina Zirovnicapridobila na podlagi zakona o vra6anjuvlaganjv javno telekomunikacijskoomreZje.

NAEIN IN POSTOPEKDOLOEFVESFTNAMA OSEB
2. dlen
(doloiitev uoravide'ncevza vraiilo)
Obiina Zirovnica dolodi seznam oseb, ki. nastopajo koi dejanski konini upraviienci na
podlagi sklenjenihpogodb, ki jih je za prikliuiitev in izgradnjotelefonskegaomre1a z obiani sklepala Krajevnaskupnost Zirovnicav treh fazah in sicer za prvo fazo v letih 1983
in 1984, za drugo fazo v letu 1985 in za tretjo fazo v letih 1987 in 1988.
Seznamse lahko dopolni z osebami, ki so za prikljuiitev in izgradniotelefonskegaomre2ja sklenile pogodbo z Obcino Jesenice, de bo doseZen dogovor z Obdino Jesenice, da
vfaganjav telekomunikacijskoomreije po letu 1988, ki so bila realiziranazaobmo6je takratne KrajevneskupnostiZirovnica,kot pravnanaslednicauveljavtjaObcina Zirovnica.
Seznamoseb vkljucujetudi osebe iz naseljaPotoki, za katere je telefonsko omre2jegradila Krajev=na
skupnost Zirovnicain s katerimije pogodbe za prikljucitevin izgradniotelefonskegaomreZjasklepala Krajevnaskupnost Edi Giorgioni.
3. eien
(postopek za doloditeriseznama)
Obiina Zirovnicanajkasnejev roku 15 dni po sklenifuipisne poravnaveiz 8. clena zakona o vradanjuvlaganjv telekomunikacijskoomreZje sestavipo naseuihseznameoseb, ki
nastopajokot dejanski kondni upravidencina podlagi sklenjenih pogodb iz 2. 6lena tega
odloka in jih objavina oglasnideski Obcine Zirovnica,na spletnihstraneh Obiine Zirovnica, na KAW in v Novicahizpod Stola, de bo datum izrda ustrezen.
Na seznam je moZno dati pripbmbo oz. predlog za dopolnitev v roku enega meseca.
Konini datum in naslovza posredovanjepripomb oz. predlogovmora biti objavljenskupaj
s seznamom. Pripombeje mozno dati samo na podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolnitev seznamase upostevapogodba in dokazilo o plaiilu prikljuika Krajevniskupnosti Zirovnica oz. po letu 1988 Obiini J"esenice,de bo vlaganjapo letu 1988 za obmoije Obdine Zrovnica uveliavlialaObiina Zrovnica
4. clen
Na podlagi pripomb in predlogovbo Zupan Obiine Zirovnica v roku 15 dni oz. najkasne.
ie 60 dni po sklenituipisne poravnaveobjavil dokondne sezname oseb, ki nastopaio kot

Pri doloiifui sorazmernegadeleza vra6ilase predpostavlja,da so vse osebe v ceni, ki so
lo plaiale za prikljuiek in izgradnjotelekomirnikacijskegaomreZjaKrajevniskupnosti Z|
rovnicaod leta 1983 do vkljuino 1988, placale realno enako ceno prikljuika in izgradnjo
telekomunikacijskegaomreija, ne glede na to, ali je bila cena prikljuika zaraiunana posebej ali ne in ne glede na to ali je bilo delo plaiano ali opravljano. Pri doloiiM sorazmernega deleZavraiila prepla6ila se vplaiani znesek pri Kra.ievniskupnosti upoiteva z vreclnostjo 1.
Osebam, kiso pladaleielefonski prikljucek kasneje Obiini Jesenice, se vrednost izracuna kot sorazmerjemed pogodbenim zneskom, povedanimza prikUuinino (ie zajeta v pogodbenem znesku) in eventualnedruge prispevke, povezanes prikljuii,ivijo,preradunanim v DEM na dan sklenitve pogodbe in vrednostjo 60.000 din po srednjem tecaju Narodne banke na dan 31. 12. 1983, preraiunanimna dve decirnalki,po kateriso prikliuiek pridobili obcani preko KS v letu 1983.
SorazmemideleZvraiila na osebo se izradunatako, da se znesek, ki ga bo Obcina Zirovnica prejela s porawavo po 8. ilenu zakona o vra6aniu vlaganjv javno telekomunikacijsko omreZje deli s seitevkom vseh vrednosti vseh koninih upraviiencev s seznama
oseb za vraiilo iz 4. ilena tega odloka.
V primeru, da bo obiina lahko uveljavljalavradilo sredstevza posamezno fazo, se tudi
sredstva,pridobljenaza vsako fazo, razdelijomed koncne upravi6enceposameznefaze.
pri kl j ui ekvvi 5i ni ,kinedosegac ene pri k l j ui k az ato
Osebam..kisopl acal etel efonski
geografsko obmoije (v vi5ini, ki bo opredel.jenav tabeli iz 3. odstavka 5. ilena Zakona)
skupaj s prispevkomSlS, se vloZenasredstvane vraiajo.

POGOJI IN ROKI VFACANJA
, Z ilen
(pogoii in roki vradanja)
Pogoj za vra6ilosorazmernegadela vlaganjaie uvrstitevna seznam upravicenceviz 4. 6le.
na tega odloka, predloZenipodatki o raiunu, na kateregase nakaZeznesek in banki, pri
katerije raiun odprt in predloZenadokazilao dedovanjuoz. pravnem nasledstvu,de vlagatelja ni vei.
Obiina bo upraviiencem zaiela vraiati sredstvav roku 30 dni po prejemu ,yraiilaiz sklada za vradanjevlaganlv javno telekomunikacijskoomre2je. Obiina objavi zadetekwaianja skupaj s seznamomoseb iz 4. 6lena tega odloka.
Upraviiencem bodo sredsfuavmjena do 10. v mesecu po preteku meseca, v katerem
bodo predlo2ilivso potrebno dokumentacijo. Sredstvase ne revalorizirajoin ne obreshr
jejo.
8. ilen
(neizplaiana sredstva)
Obiina bo sredstvavradala5e dve leti po prejemu sredstevna svoj raiun.
Po preteku dveh let od prejemasredstevse neizpladanasredstvaprenesejo med prihodke proraiuna, osebe iz seznamaiz 4. ilena pa po iem datumu izgubijo pravico do prejema teh sredstev.
V primeru, da stro3ki nakazila(stro5ek polo2nice in provizUa)prese2ejoviSinovraiila, se
vradilo ne izvede.
9. alen
(vellavnostodloka)
Ta odlok se.objaviv Uradnemvestniku Gorenjske in zaine veljati naslednjidan po njego'
vi objavi.

Stevifka: OO2O1-OOO4
/ 2OO2-oO2
Datum: 29. 8.2OO2
Franc ffajfar, gradb.inz.
ZUPAN

