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Na podlagi 20. dlena Statuta Obdine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, St. 20101 ), 43.
clena Odloka o ustanovitui Lokalne turistidne organizacije Kokra (Uradni vestnik Gorenl-
ske, St. 9/0 1 ) je obdinski svet Obiine Jezersko na 27. redni seji dne 4.7.2002 sprejel na-
slednii

SKLEP
. o imenovanju predstavnika ustanovitelja

v svetu zavoda Lokalne.turistidne organizacije Kokra

Obcinski svet Obcine Jezersko imenuje kot predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Lo
kalne turisiidne orga-nizaci.le Kokra
Metodo Kamicar, Zgomje Jezersko 83 b.

l l
Ta sklep se objaM v Uradnem vestniku.Gorenjske in zacne veljati takoj. '

Stevifka: 06242/ 2OO2-3O
Datum: 4'7'2oo2 

zupan obdine Jezersko
, Milan Kbcjan, 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 Obdinski svet Obiine Ziiovnica na svoji 3. iziedni seji dne
29.8.2002 sprejel

-  
ODLOK

O DOLoE[u SEZNAMA UPRAVIEENCEV zA VRAEILo VLoZENIH SBEDSTEV V
- TELEKOMUNIKACIJSKO OMREZJE

1. 6len
(vsebina odloka)

S tem odlokom se doloii naiin in postopek dolo6itve seznama oseb, ki nastopajo kot de.
janski konini upravicenci, postopek za vracanje vloZenih sredstev, nadin dolodifue soraz-
memega deleZa vraiila, pogoje ter roke vradanja sredstev, ki jih.bo Obiina Zirovnica pri-
dobila na podlagi zakona o vra6anju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreZje.

NAEIN IN POSTOPEK DOLOEFVESFTNAMA OSEB

2. dlen
(doloiitev uoravide'ncev za vraiilo)

Obiina Zirovnica dolodi seznam oseb, ki. nastopajo koi dejanski konini upraviienci na
podlagi sklenjenih pogodb, ki jih je za prikliuiitev in izgradnjo telefonskega omre1a z ob-
iani sklepala Krajevna skupnost Zirovnica v treh fazah in sicer za prvo fazo v letih 1 983
in 1984, za drugo fazo v letu 1985 in za tretjo fazo v letih 1987 in 1988.

Seznam se lahko dopolni z osebami, ki so za prikljuiitev in izgradnio telefonskega omre2-
ja sklenile pogodbo z Obcino Jesenice, de bo doseZen dogovor z Obdino Jesenice, da
vfaganja v telekomunikacijsko omreije po letu 1988, ki so bila realiziranaza obmo6je ta-
kratne Krajevne skupnosti Zirovnica, kot pravna naslednica uveljavtja Obcina Zirovnica.

Seznam oseb vkljucuje tudi osebe iz naselja Potoki, za katere je telefonsko omre2je gra-
dila Krajev=na skupnost Zirovnica in s katerimi je pogodbe za prikljucitev in izgradnio tele-
fonskega omreZja sklepala Krajevna skupnost Edi Giorgioni.

3. eien
(postopek za doloditeri seznama)

Obiina Zirovnica najkasneje v roku 1 5 dni po sklenifui pisne poravnave iz 8. clena zako-
na o vradanju vlaganj v telekomunikacijsko omreZje sestavi po naseuih sezname oseb, ki
nastopajo kot dejanski kondni upravidenci na podlagi sklenjenih pogodb iz 2. 6lena tega
odloka in jih objavi na oglasni deski Obcine Zirovnica, na spletnih straneh Obiine Zirovni-
ca, na KAW in v Novicah izpod Stola, de bo datum izrda ustrezen.

Na seznam je moZno dati pripbmbo oz. predlog za dopolnitev v roku enega meseca.
Konini datum in naslov za posredovanje pripomb oz. predlogov mora biti objavljen skupaj
s seznamom. Pripombe je mozno dati samo na podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolni-
tev seznama se uposteva pogodba in dokazilo o plaiilu prikljuika Krajevni skupnosti Zi-
rovnica oz. po letu 1988 Obiini J"esenice, de bo vlaganja po letu 1988 za obmoije Ob-
dine Zrovnica uveliavliala Obiina Zrovnica

4. clen

Na podlagi pripomb in predlogov bo Zupan Obiine Zirovnica v roku 1 5 dni oz. najkasne.
ie 60 dni po sklenitui pisne poravnave objavil dokondne sezname oseb, ki nastopaio kot

dejanski_koncni upravi6enci za vradilo po nasel.iih. Seznami se objavijo na oglasni deski
Obiine Zirovnica, na spletnih straneh obiine Zrovnica in V Ur.adnem vestniku-Goreniske.

POSTOPEK ZA VRAEANJE PREPLAEL

5. iien

Obiina skupaj z dokoncnim seznamom oseb objavi poziv za predloZTtev Stevilk hranilnih
knji2ic ali tekoiih raiunov in bank oz. hranilnic, pri katerih so racuni odprti. Sredstva se
vraiajo osebam, ki so bile podpisniki posodb. Ce je oseba umrla, se sredstvaizplaialq
zakonitim dediiem na podlagi sklepa o dedovanju ali na podlagi pisnega dogovora med
vsemi dedi6i oz. pravnim naslednikom za pravne osebe.

NAEIN DoLoiITvE SoRAZMERNEGA'DELEZA VRAEIU PREPLAEIL

- 6. ilen
(doloditev sorazmemega deleza vraiila)

Pri doloiifui sorazmernega deleza vra6ila se predpostavlja, da so vse osebe v ceni, ki so
lo plaiale za prikljuiek in izgradnjo telekomirnikacijskega omreZja Krajevni skupnosti Z|
rovnica od leta 1983 do vkljuino 1988, placale realno enako ceno prikljuika in izgradnjo
telekomunikacijskega omreija, ne glede na to, ali je bila cena prikljuika zaraiunana po-
sebej ali ne in ne glede na to ali je bilo delo plaiano ali opravljano. Pri doloiiM sorazmer-
nega deleZa vraiila prepla6ila se vplaiani znesek pri Kra.ievni skupnosti upoiteva z vrecl-
nostjo 1.

Osebam, kiso pladale ielefonski prikljucek kasneje Obiini Jesenice, se vrednost izracu-
na kot sorazmerje med pogodbenim zneskom, povedanim za prikUuinino (ie zajeta v po-
godbenem znesku) in eventualne druge prispevke, povezane s prikljuii,ivijo, preraduna-
nim v DEM na dan sklenitve pogodbe in vrednostjo 60.000 din po srednjem tecaju Na-
rodne banke na dan 31. 12. 1983, preraiunanim na dve decirnalki, po kateri so prikliu-
iek pridobili obcani preko KS v letu 1983.

Sorazmemi deleZ vraiila na osebo se izraduna tako, da se znesek, ki ga bo Obcina Zirov-
nica prejela s porawavo po 8. ilenu zakona o vra6aniu vlaganj v javno telekomunikacij-
sko 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 uveljavljala vradilo sredstev za posamezno fazo, se tudi
sredstva, pridobljena za vsako fazo, razdelijo med koncne upravi6ence posamezne faze.

Osebam..k i  soplacaletelefonski  pr ik l ju iekvvi5ini ,k i  nedosegacene pr ik l ju ikazato
geografsko obmoije (v vi5ini, ki bo opredel.jena v tabeli iz 3. odstavka 5. ilena Zakona)
skupaj s prispevkom SlS, se vloZena sredstva ne vraiajo.

POGOJI IN ROKI VFACANJA

, Z ilen
(pogoii in roki vradanja)

Pogoj za vra6ilo sorazmernega dela vlaganja ie uvrstitev na seznam upravicencev iz 4. 6le.
na tega odloka, predloZeni podatki o raiunu, na katerega se nakaZe znesek in banki, pri
kateri je raiun odprt in predloZena dokazila o dedovanju oz. pravnem nasledstvu, de vla-
gatelja ni vei.
Obiina bo upraviiencem zaiela vraiati sredstva v roku 30 dni po prejemu ,yraiila iz skla-
da za vradanje vlaganl v javno telekomunikacijsko omre2je. Obiina objavi zadetek waia-
nja skupaj s seznamom oseb iz 4. 6lena tega odloka.

Upraviiencem bodo sredsfua vmjena do 10. v mesecu po preteku meseca, v katerem
bodo predlo2ili vso potrebno dokumentacijo. Sredstva se ne revalorizirajo in ne obreshr
jejo.

8. ilen
(neizplaiana sredstva)

Obiina bo sredstva vradala 5e dve leti po prejemu sredstev na svoj raiun.

Po preteku dveh let od prejema sredstev se neizpladana sredstva prenesejo med prihod-
ke proraiuna, osebe iz seznama iz 4. ilena pa po iem datumu izgubijo pravico do preje-
ma teh sredstev.

V primeru, da stro3ki nakazila (stro5ek polo2nice in provizUa) prese2ejo viSino vraiila, se
vradilo ne izvede.

9. alen
(vellavnost odloka)

Ta odlok se.objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in zaine veljati naslednji dan po njego'
vi objavi.

Stevif ka: OO2O1 -OOO4 / 2OO2-oO2
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Franc ffajfar, gradb.inz.
ZUPAN


