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5. clen
Sorazmerni delez vlaganj, ki pripada upravicencu se ugotavlja na 

podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter dolocb 4. clena zakona. 

6. clen
Pogoj za dokazovarije pravice do vracila vlaganj v telekomunika

cijsko omrezje je le sklenjena pogodba upravicenca. Pogodbeno 
vrednost zahtevka vlagatelj dokazuje s pogodbo, racuni in drugimi 
verodostojnimi listinami ali dokumenti. Obcina vraca deleze upravi
cencem pod pogoji in v rokih, ki jih doloca zakon (ZVVJTO). 

7. clen
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

RS. 

Stevilka: 002-9/02 
Datum: 30.08. 2002 

ZUPAN 
OBCINE GORNJI GRAD 

Toni RIFELJ, s.r. 

OBCINA LJUBNO 

41. 

Na podlagi 6. clena Zakona o vracanju vlaganj v javno telekomu
nikacijsko omrezje (Ur. I. RS st. 58/02) in 15. clena Statuta Obcine 
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih obcin st. 2/99), je obcin
ski svet Obcine Ljubno, na svoji 11. korespondencni seji, dne 29. 8. 
2002 sprejel 

ODLOK 
o vracanju vlaganj upravicencev v javno

telekomunikacijsko omrezje na obmocju Obcine Ljubno

I. clen
S tern odlokom se doloca nacin sestave seznama upravicencev za 

vracilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrezje, nacin ugotav
ljanja sorazmernih delezev ter pogoje in roke vracila. 

2. clen
Za sestavo seznama upravicencev do vracila vlaganj v javno tele

komunikacijsko omrezje in za druga tehnicna opravila za to podroc
je je zupanja dne 5.7.2001 imenovala komisijo. 

3. clen
Komisija pripravi seznam upravicencev do vracila vlaganj v jav

no telekomunikacijsko omrezje na osnovi evidenc in podatkov iz 
arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne 
ali fizicne osebe. 

4. clen
Seznam upravicencev se objavi po postopku in na nacin kot ga 

doloca Zakon o vracilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrezje 
(Ur. I. RS st. 58/02) v nadaljevanju zakon. 

5. clen
Sorazmerni delez vlaganj, ki pripada upravicencu se ugotavlja na 

podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oz. evidenc iz 3. clena tega 
odloka ter dolocb 4. clena zakona. 

6. clen
Pogoj za dokazovanje pravice do vracila vlaganj v telekomunika

cijsko omrezje je sklenjena pogodba upravicenca oz. podatki iz evi
denc iz 3. clena tega odloka. Obcina vraca deleze upravicencem 
pod pogoji in v rokih, ki jih doloca zakon. 

7. clen
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih obcin. 

Stevilka: 002-11-03/02-01 

Datum: 29.8.2002 
ZUPANJA 

OBCINE LJUBNO 
Anka RAKUN, Lr. 

42. 

Na podlagi 19. in 20. clena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, st. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in v povezavi z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi obcin ter dopol
nitvi njihovih obmocij (Uradni list RS, st. 56/98) ter na podlagi 15. 
clena Statuta Obcine Ljubno (Uradno glasilo zgomjesavinjskih ob
cin st. 2/99), je Obcinski svet Obcine Ljubno na svoji 11. kores
pondencni seji, dne 29. 8. 2002 sprejel 

ODLOK 
o dolocitvi volilnih enot za volitve clanov v Obcinski

svet Obcine Ljubno in za volitve zupana Obcine Ljubno

1. clen
Za volitve clanov v obcinski svet Obcine Ljubno se doloci 6 vo

lilnih enot, v katerih se voli skupaj 11 clanov obcinskega sveta. 

I. volilna enota obsega naselje Ljubno I. (Cesta v Rastke, Jane
zovo polje, Plac, Prod, Rosuljska cesta, Za Ljubnico in Forst). 

V tej volilni enoti se volijo 3 clani obcinskega sveta. 
2. volilna enota obsega naselje Ljubno II. (Cesta v Savino, Kolo-

vrat, Loke, Na Peceh, Podter in Rore). 
V tej volilni enoti se volita 2 clana obcinskega sveta. 
3. volilna enota obsega naselje Savina.
V tej volilni enoti se voli I clan obcinskega sveta. 
4. volilna enota obsega naselji Primoz in Planina. 
V tej volilni enoti se voli I clan obcinskega sveta. 
5. volilna enota obsega naselje Ter.
V tej volilni enoti se voli I clan obcinskega sveta.
6. volilna enota obsega naselja Radmirje, Juvanje, Okonina in

Melise. 
V tej volilni enoti se volijo 3 clani obcinskega sveta. 

Sedez volilnih enot je Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. 

2. clen
Za volitve zupana Obcine Ljubno je volilna enota obmocje celot

ne Obcine Ljubno. 

3. clen
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih obcin. 

4. clen
Z dnem, ko pricne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o dolo

citvi volilnih enot za volitve clanov v obcinski svet Obcine Ljubno 
in za volitve zupana Obcine Ljubno z dne 31. 5. 2001. 

Stevilka: 002- I 1-03/02-02 
Datum: 29.8. 2002 

OBCINALUCE 

43. 

ZUPANJA 
OBCINE LJUBNO 

Anka RAKUN, l .r. 

Obcinski svet Obcine Luce, je na svoji korespodencni seji, dne 
2.8.2002 sprejel 

ODLOK 
o vracanju vlaganj upravicencu v javno

telekomunikacijsko omrezje na obmocju Obcine Luce

1. clen
S tern odlokom se doloca nacin sestave seznama upravicencev za 

vracilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrezje, nacin ugotav
ljanja sorazmernih delezev ter pogoje in roko vracila. 

2. clen
Za sestavo seznama upravicencev do vracila vlaganj v javno tele

komunikacijsko omrezje imenuje zupan v roku enega meseca od 
uveljavitve tega odloka posebno komisijo. 

3. clen
Komisija pripravi seznam upravicencev do vracila vlaganj v 

Aneta
Highlight




