URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 26. 2. 2004, ŠT. 2, LETO X
CENA 80,00 SIT

Na podlagi 5. člena Odloka o postopkih in načinu povračil sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v
Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/04) izdajam

PRAVILNIK
O OBRAZCU VLOGE ZA UVRSTITEV
NA SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA VRNITEV SOVLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE

1. člen
S tem pravilnikom se določa:



obrazec vloge za uvrstitev na seznam upravičencev za vrnitev sovlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje, ki ga vložijo stranke na podlagi osebnega obvestila s strani občinske
uprave;
obrazec vloge za uvrstitev na seznam za vrnitev sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki
ga vložijo stranke na podlagi poziva občinske uprave v javnem in uradnem glasilu.
2. člen

Obrazec vloge, ki ga občinska uprava pošlje osebno po pošti, skupaj z obvestilom stranki, da hrani
verodostojno listino, ki glasi na njegovo ime in pozivom, da obrazec vloge izpolni in potrdi, ima naslednjo
vsebino:

VLOGA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA VRNITEV SOVLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (NA PODLAGI OSEBNEGA POZIVA)

Spodaj podpisani:
1. PRIIMEK IN IME, NAZIV PRAVNE OSEBE:____________________________________________
2. EMŠO/MŠO_____________________________________________________________________
3. NASLOV, SEDEŽ
KRAJ____________________________________________________________________________
ULICA, NASELJE___________________________________________________________________
HIŠNA ŠTEV.:_____________________________________________________________________
ŠTEVILKA POŠTE IN KRAJ:__________________________________________________________

Želim, da me uvrstite na seznam upravičencev za vrnitev sredstev, vloženih v javno telekomunikacijsko
omrežje.
Ugotavljam, da so podatki iz arhiva Občine Lukovica, ki se nanašajo na datum sklenitve pogodbe,
pogodbeno stranko ter znesek denarnih sredstev, pravilni oziroma točni.

* V kolikor ste ugotovili, da podatki iz arhiva, ki smo vam jih posredovali, niso točni, vas prosimo, da
vlogo dopolnite z dokazili, iz katerih bo razviden datum sklenitve pogodbe, pogodbena stranka ter
znesek denarnega sredstva
* V primeru, da je pogodbo sklenil vaš pravni predhodnik, vas pozivamo, da priložite k pogodbi sklep o
dedovanju oz. drug dokument, iz katerega je razvidno pravno nasledstvo.

V _______________________, dne___________________________.
Podpis vlagatelja:_______________________________________
3. člen

Obrazec vloge, ki ga stranke podajo na podlagi poziva, objavljenega v javnem in uradnem glasilu
strankam, ki niso bile osebno pozvane po pošti, da se lahko uvrstijo na seznam upravičencev za vrnitev
sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ima naslednjo vsebino:

VLOGA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA VRNITEV SOVLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (NA PODLAGI JAVNEGA POZIVA)

Na podlagi 4. člena Odloka o postopkih in načinu povračil sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v
Občini Lukovica izjavljam, da nisem bil osebno pozvan, da vložim vlogo za uvrstitev na seznam
upravičencev do vrnitve sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Ker menim, da sem upravičen do
vrnitve deleža, podajam vlogo za uvrstitev na seznam upravičencev.

1. DATUM SKLENITVE POGODBE:____________________________________________________
2. POGODBENA VREDNOST:________________________________________________________
3. PREDMET POGODBE:____________________________________________________________
(Navedite ali gre za vlaganje v tel. centrale, tel. vode ali krajevna omrežja)

4. POGODBENE STRANKE:
4.1. UPRAVIČENEC – VLAGATELJ ZAHTEVKA:
PRIIMEK IN IME, NAZIV PRAVNE OSEBE:______________________________________________
NASLOV, SEDEŽ:__________________________________________________________________
EMŠO/MŠO_______________________________________________________________________
POŠTA:__________________________________________________________________________

4.2. DRUGA POGODBENA STRANKA:
NAZIV IN NASLOV__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(Navedite pogodbeno stranko, s katero ste sklenili pogodbo! Npr. Skupščina občine Domžale, Samoupravna komunalna interesna
skupnost, Razvojni zavod Domžale).

5. K VLOGI PRILAGAM NASLEDNJA DOKAZILA:
(Ustrezno označite in priložite):





pogodbo, sklenjeno med vlagateljem zahteve in takratno Skupščino občine Domžale,
Samoupravnimi interesnimi skupnostmi ali Razvojnim zavodom Domžale
dokaz o pravnem nasledstvu, če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz zgornje alinee
( k vlogi priložite sklep o dedovanju, sklep sodišča o pravnem nasledstvu podjetja in podobno)



potrdilo o vplačanem pogodbenem znesku (računi, kopije položnic, virmanov in podobno)



druga verodostojna listina, iz katere je razviden obstoj pravice do vračila vloženih sredstev

V ___________________, dne__________________________
PODPIS:____________________________________
4. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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