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Na podlagi 6.člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list 

RS, št.54/2007, uradno prečiščeno besedilo; UPB4, v nadaljevanju: zakon) in 27.člena Statuta 

Mestne občine Koper (Uradne objave, št.40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.90/05, 

67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. julija 2008 sprejel 

 

O D L O K 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O POSTOPKU  VRAČANJA VLAGANJ  V  JAVNO  

TELEKOMUNIKACIJSKO  OMREŽJE NA  OBMOČJU  MESTNE  OBČINE  KOPER, 

KATERIH UPRAVIČENEC JE LOKALNA SKUPNOST 

 

 

1.člen 

 

V prvem členu se črta besedilo »št.58/02 in 55/2003« in doda besedilo »št.54/2007, uradno pre-

čiščeno besedilo; UPB4«. 

 

2.člen 

 

V drugem odstavku 4.člena Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost (v nadalje-

vanju: odlok) se črta besedilo »delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upra-

vičencu«, pred piko se doda  besedilo, ki se glasi: »podatek o tem, ali je uveljavljal oprostitev 

plačila komunalnega prispevka iz 5.b člena odloka«. V zadnjem stavku 4.člena se med beseda-

ma »navodili« in »ravnanje« doda beseda »za« 

 

3.člen 

 

4.a člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»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  podati pisno mnenje o njihovi upraviče-

nosti  v roku 45 dni po objavi seznama. 

 

O pritožbah odloča komisija.« 

 

4.člen 

 

5.člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»5. člen 

 

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu iz naslova istega 

zahtevka, se  ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoš-

tevanju 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 porav-

nanega zneska. 

 

Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih 

priključkov in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega prik-

ljučka, 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 zago-

tovile Krajevne skupnosti iz drugih virov.« 

 

5.člen 

 

V 5.b členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»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 obve-

sti komisijo o ugotovitvah in zneskih oprostitve za posameznega upravičenca.« 

 

 

6.člen 

 

V prvem odstavku 7.a člena se črta besedilo: » iz  sklada za vračanje vlaganj v javno telekomu-

nikacijsko omrežje«  in se nadomesti z besedilom: » od Slovenske odškodninske družbe, d.d.« 

 

V drugem odstavku 7.a člena se črta beseda »nakaže« in doda besedilo »začne vračati«, črta se 

beseda »30 dneh« in nadomesti z besedo »roku 30 dni«, črta se besedilo »sredstev iz sklada« ter 

nadomesti z besedilom: »vračila od Slovenske odškodninske družbe«. 
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7.člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER 

Številka: 371-314/2008              Župan 

Datum: 24. julija 2008                  Boris Popovič 

 


