OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček,
glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

ODLOK
O POSTOPKU VRAČANJA VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER, KATERIH UPRAVIČENEC
JE LOKALNA SKUPNOST
(neuradno prečiščeno besedilo)
1.člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: vračilo vlaganj) v skladu z
določbami Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št.54/2007, uradno prečiščeno besedilo; UPB4 – v nadaljevanju zakon), pri katerih je
upravičenec lokalna skupnost.
2.člen
Župan imenuje komisijo, ki izvaja naloge, posebej opredeljene s tem odlokom in zakonom,
lahko pa sodeluje v vseh aktivnosti občinske uprave pri vodenju postopkov za zagotovitev
vračila vlaganj v telekomunikacije dejanskim upravičencem (v nadaljevanju: komisija).
2.a člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– neposredni upravičenec je oseba, ki vloži zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu; ta odlok ureja postopek le za
primere, kjer je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski upravičenec je oseba, ki je prispevala vložek (v finančnih sredstvih, delu ali
materialu) za realizacijo vlaganj, za katera je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski končni upravičenec je oseba, ki v trenutku nakazila vrnjenih sredstev prejme
nakazilo v imenu dejanskega upravičenca in je lahko ista oseba ali dedič oziroma pravni
naslednik dejanskega upravičenca.
3.člen
Komisija pripravi seznam dejanskih upravičencev do
telekomunikacijsko omrežje na osnovi prijav upravičencev
podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina, krajevne
fizične osebe, lahko pa tudi z javnimi pozivi osebam,
dokumentacijo.

vračila vlaganj v javno
in razpoložljivih evidenc in
skupnosti in druge pravne in
ki razpolagajo z ustrezno

Občinska uprava nudi vsem upravičencem do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje ustrezno strokovno pomoč.

3.a člen
Zahtevke za vračilo vlaganj, katerih upravičenec je lokalna skupnost, v kar sodijo vložki
občine, krajevnih in vaških skupnosti, gradbenih, vaških in podobnih odborov, ne glede na to,
ali so bila pri tem uporabljena izvirna sredstva teh upravičencev ali pa prek njih združena
sredstva (finančna sredstva, material ali delo), pripravi občinska uprava na podlagi
razpoložljivih dokumentov in podatkov ter jih v zakonskem roku vloži na državno
pravobranilstvo.
Krajevne skupnosti so dolžne ponuditi občinski upravi vse razpoložljive dokumente, podatke
in pojasnila. Občinska uprava je dolžna pripraviti zahtevke za vračilo vlaganj na podlagi tako
pridobljenih podatkov in na podlagi morebitnih podatkov neposrednih upravičencev za vsa
evidentiranja vlaganja ne glede na popolnost trenutno razpoložljivih dokumentov in nato
storiti vse možno za morebitno dopolnitev zahtevkov na zahtevo državnega pravobranilstva.
3.b člen
Predlog poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna
nemudoma posredovati svetu krajevno pristojne krajevne skupnosti z zahtevkom za podajo
mnenja o primernosti sklenitve poravnave. Svet krajevne skupnosti mora svoje mnenje podati
v roku 15 dni. Če občinska uprava mnenja sveta KS v tem roku ne prejme, se šteje, da se svet
s predlogom strinja.
Predlog poravnave, skupaj z mnenjem sveta KS, obravnava komisija in poda svoj predlog
županu.
Komisija lahko predlaga županu:
– sklenitev poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev poravnave z napotkom za začetek postopka pred pristojnim sodiščem;
– odstop od nadaljnjega postopka.
Odstop od nadaljnjega postopka komisija predlaga, če ugotovi, da realno ni mogoče uveljaviti
vračila.
Vračilo vlaganj, doseženo v postopku pred pristojnim sodiščem, se v nadaljnjem postopku
obravnava enako, kot vračilo, doseženo s poravnavo.
4.člen
Seznam dejanskih upravičencev po posameznih zahtevkih, za katera je bila dosežena
poravnava, objavi komisija v zakonskem roku na oglasnih deskah krajevnih skupnostih, v
katerih se bila izvedena dela, v katera so vlagali dejanski upravičenci, in na spletnih straneh
Mestne občine Koper. S sodelovanjem organov krajevnih skupnosti se seznam lahko objavi
tudi na druge, krajevno običajne načine. O objavi seznama objavi komisija razglas na spletnih
straneh Mestne občine Koper, oglasni deski občinske uprave in pristojnih krajevnih skupnosti
ter enem od tiskanih medijev.
Na seznamu so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena poravnava,
naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv

dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja, naslov v času objave seznama (če je znan),
podatek o tem, ali je uveljavljal oprostitev plačila komunalnega prispevka iz 5.b člena odloka.
Na seznamu mora biti tudi poduk z navodili za ravnanje po 4.a členu tega odloka.
4.a člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže pravni interes, ima pravico v roku enega meseca po
objavi seznama podati komisiji ugovor, pripombo ali dopolnitev seznama (npr.: osebni
podatki, podatki o dedičih oziroma pravnih naslednikih), (v nadaljevanju: pritožba).
Pritožba mora biti dokumentirana in podana v pisni obliki svetu posamezne KS.
Svet krajevne skupnosti mora obravnavati pritožbe ter
upravičenosti v roku 45 dni po objavi seznama.

podati pisno mnenje o njihovi

O pritožbah odloča komisija.
4.b člen
Dokončen seznam, določen po postopku iz 4.a člena tega odloka, vroči občinska uprava
krajevno pristojni krajevni skupnosti. Dejanski upravičenci s tem postanejo dejanski končni
upravičenci.
Sočasno se dejanskim končnim upravičencem pošlje obvestilo o dokončnosti seznama z
obvestilom o nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski končni upravičenci podajo
natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom,
transakcijskim računom, izjavo o točnosti podatkov in seznanjenostjo z obvezo, da bo vsaka
sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi, in soglasjem o
uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj). Evidenco tako pridobljenih podatkov
vodi občinska uprava.
Naknadne spremembe dokončnega seznama so možne le glede podatkov o dokončnem
upravičencu (na primer sprememb naslova, novih dedičev itd.), ne pa glede dodatnih uvrstitev
na seznam ali glede sprememb pripadajočih deležev. Dovoljene spremembe vnaša občinska
uprava na dokumentirano pobudo zainteresiranih ter o tem obvešča zainteresirane in svet
pristojne krajevne skupnosti.
5.člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu iz naslova istega
zahtevka, se ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob
upoštevanju načela, da so vložki dejanskih upravičencev iz istega zahtevka iz istega
časovnega obdobja in v približno enakih obsegih in se zato vsakemu upravičencu dodeli enak
delež poravnanega zneska.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih
telefonskih priključkov in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve
telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna
skupnost), in se s tem strinja Svet krajevno pristojne Krajevne skupnosti, se šteje, da je
dejanski upravičenec lokalna skupnost, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva vložiti v

infrastrukturo na območju, kjer so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih
kot vložke v telekomunikacije zagotovile Krajevne skupnosti iz drugih virov.«
5.a člen
V primerih, ko je krajevna skupnost na podlagi pravnega akta s Podjetjem za PTT promet še
določeno obdobje dajala soglasja k priključitvi na omrežje, zgrajeno z vlaganji, za katere se
doseže vračilo, in so bodoči telefonski naročniki za ta soglasja plačevali prispevke, ki so
presegali takrat veljavni obseg obveznosti za pridobitev priključka (priključnina in prispevek
SIS za PTT promet) se presežek teh vlaganj po načelih iz 5. člena tega odloka upošteva pri
pripravi seznama dejanskih upravičencev in upravičencem vrne v sorazmernem deležu od
vrnjenih sredstev v breme poravnanega vračila.
5.b člen
V primerih, ko je dejanski upravičenec na podlagi vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje uveljavil oprostitev plačila komunalnega prispevka, za uveljavljeno oprostitev vstopi
kot končni upravičenec lokalna skupnost.
Delež vstopa lokalne skupnosti v primerih iz prvega odstavka tega člena se izračuna na
podlagi uradne dokumentacije organa občinske uprave, pristojnega za obračun komunalnega
prispevka tako, da se znesek oprostitve primerja z zneskom vlaganj, ki ga je v postopku
oprostitve uveljavljal dejanski upravičenec, pri čemer se te zneske predhodno preračuna v
DEM po tečaju, ki je veljal na dan izdaje odločbe o oprostitvi oziroma na dan vlaganja v
javno telekomunikacijsko omrežje, kot ga je v tem postopku uveljavljal dejanski upravičenec.
Tako ugotovljeno razmerje se aplicira na delež vlaganj, ki bi sicer pripadal dejanskemu
upravičencu. Tako pridobljena sredstva lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju,
kjer so bila izvršena vlaganja.
Seznam dejanskih upravičencev se pred objavo v skladu s 4.členom odloka, posreduje organu
občinske uprave, pristojnemu za obračun komunalnega prispevka, ki v roku 8-ih dni pisno
obvesti komisijo o ugotovitvah in zneskih oprostitve za posameznega upravičenca.
6.člen
Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot pravni naslednik dejanskega
upravičenca, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik dejanskega upravičenca nastopa dvoje ali več oseb,
morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov
skupni predstavnik.
7.člen
O vseh odprtih vprašanjih (na primer ustreznost dokazil in podobno) odloča v skladu s tem
odlokom in zakonom komisija.
7.a člen

Mestna občina Koper postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem
iz posameznega končnega seznama z dnem nakazila sredstev od Slovenske odškodninske
družbe, d.d. po poravnavi, ki se nanaša na ustrezni končni seznam. Občina je zavezanec po
tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku občinska uprava začne vračati
dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po prejemu vračila od Slovenske
odškodninske družbe ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru prejemanja
sredstev v obrokih, se sredstva nakazujejo vsem dejanskim končnim upravičencem v obrokih
z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
Vrnejo se vsa sredstva, dosežena s poravnavo, brez odbitka stroškov občinske uprave.
Finančna sredstva, potrebna za realizacijo tega postopka in vseh drugih stroškov občinske
uprave in komisije po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Mestne občine Koper.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih
upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku dveh let
po izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost
vloži v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni skupnosti na račun vlaganj iz
proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim
dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe infrastrukture na ožjem
območju, kjer so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.
Dejanski končni upravičenec ali skupina takih upravičencev lahko do nakazila pripadajočih
sredstev s pisno izjavo komisiji predlaga, da se znesek vračil, ki mu oziroma jim pripada,
neposredno vloži v komunalno infrastrukturo na njihovem območju. Tak predlog mora biti v
pisni obliki. Razmerje med upravičenci in lokalno skupnostjo se dogovori s pogodbo.
Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost (Uradne objave, št.
48/2002), vsebuje naslednjo končno določbo:
8.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je
lokalna skupnost (Uradni list RS, št. 75/2004), vsebuje naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je
lokalna skupnost (Uradni list RS, št. 80/2008), vsebuje naslednjo končno določbo:

7.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

