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10) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine 

Bled. 
 

 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Aleksandra Žumer, 
svetovalka za pravne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Bled, v skladu s 73. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/2005), 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Bled. 
 

 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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          Osnutek 

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Bled  
(Uradni list RS, št. 119/03-UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na __. seji dne 
___________2008 sprejel 

ODLOK 
    o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled 

 

1. člen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 99/02). 

2. člen 

Peti člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
    »(1) Komisija objavi seznam končnih upravičencev (po posamezni sklenjeni poravnavi) 

na oglasni deski občine, oglasni deski krajevne skupnosti, na katero se posamezna 
poravnava nanaša ter na spletni strani občine. Seznam vsebuje zaporedno številko 
upravičenca, ime in priimek upravičenca ter naslov bivališča upravičenca. 

     (2) Fizične oziroma pravne osebe, ki jih ni na seznamu končnih upravičencev, ali 
smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni ali so nepopolni, lahko podajo v roku 30 dni od 
objave seznama pisni predlog spremembe seznama. V tem roku se lahko podajajo tudi pisni 
predlogi sprememb, ki so vezani na morebitne pravne naslednike končnega upravičenca. 
Predlog sprememb se naslovi na Občino Bled, k predlogu pa morajo biti predložena dokazila 
o dejstvu, ki ga izkazujejo (dokazila o vlaganju- pogodbe, računi in potrdila o plačilih; 
dedovanju, pravnem nasledstvu, dogovor med dediči, kdo naj prejme sredstva ipd.). Poziv 
za posredovanje predlogov sprememb z navedbo končnega datuma, naslova in načina 
predložitve, se objavi skupaj z objavo seznama upravičencev. Predloge sprememb 
obravnava in o njih odloča komisija. Odločitev komisije je dokončna. 
    (3) Na podlagi podanih sprememb komisija v roku 30 dni od končnega datuma izdela 
dokončno verzijo seznama končnih upravičencev, ki se objavi in je podlaga za pripravo 
pogodb o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Manjkajoče podatke potrebne 
za pripravo pogodb o vračilu zbirajo sveti krajevnih skupnosti.  
    (4) Pogodbe o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno posredovati 
upravičencem v podpis v roku 45 dni po izdelavi in objavi dokončne verzije seznama končnih 
upravičencev. Pogodbe vsebujejo osebne podatke upravičenca, številko transakcijskega 
računa na katerega se nakazuje vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje ter določilo, da 
so s poplačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova 
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal 
nobenih zahtevkov več. 
    (5) Upravičenci so dolžni pogodbo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
podpisati in vrniti na naslov Občine Bled v roku 15 dni od prejema pogodbe. Kolikor 
upravičenec pogodbe ne podpiše in vrne v določenem roku, se šteje, da upravičenec 
odstopa od vloženega zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
    (6) Podpisana pogodba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je podlaga za 
izplačilo iz proračuna Občine Bled. Izplačilo se izvrši 30 dni po nakazilu sredstev Slovenske 
odškodninske družbe d.d. občini oziroma 30 dni po sklenitvi pogodbe. 
    (7)  Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme od Slovenske odškodninske 
družbe, d.d.. Morebitni ostanek sredstev postane last občine, ki jih je dolžna namensko 
porabiti za investicije v javno infrastrukturo.« 
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3. člen 

Šesti člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
    »Sorazmerni delež vlaganj oziroma priznana višina vračila vlaganja posameznemu 

končnemu upravičencu se določi v skladu s 4. členom zakona, ob upoštevanju naslednjih 
načel: 
a) če so vsi končni upravičenci iz posamezne podpisane poravnave podajali svoje vložke v 
istih časovnih obdobjih in približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak 
delež zneska, ki je bil določen v posamezni podpisani poravnavi; 
b) če ger za različna časovna obdobja zajeta v poravnavi: vračilo po dejanskih vložkih 
posameznega upravičenca, če jih je mogoče ugotoviti;če na podlagi dokumentov ali na 
podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega 
upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje 
vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka v posamezni 
krajevni skupnosti (z ozirom na znesek vračila določen v posamezni podpisani poravnavi).« 

4. člen 

Črta se besedilo 7 člena odloka. 

5. člen 

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

 
 

Številka: 
Datum: 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
         prog. geografije 
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OBRAZLOŽITEV: 
 

Sprejetje sprememb in dopolnitev Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 99/02) se predlaga iz razloga, ker je 
obstoječi odlok pod normiran oziroma ne vsebuje zadostnih določb, ki bi omogočale izpeljavo 
postopkov vračila vlaganj konkretnim upravičencem. 
 
Obstoječi odlok predvideva ustanovitev komisije, ki pripravi sezname upravičencev, le-te 
objavi na krajevno običajen način ter nato sorazmerno z vlaganji razdeli upravičencem 
sredstva poravnav. 
 
Spremembe in dopolnitve odloka (2. člen) določajo postopek priprave dokončnega seznama 
upravičencev, kakor tudi pravne podlage za vračanje sredstev (pogodba med končnim 
upravičencem in občino). Določa se kdaj nastane obveznost občine izplačati sredstva 
upravičencem ter kaj je dolžnost občine v primeru ostanka sredstev. 
Poleg tega spremembe in dopolnitve odloka (3. člen) opredeljujejo načela ravnanja pri 
ugotavljanju in vračanju sorazmernega deleža vlaganj. Zavedati se gre, da se vračila 
nanašajo na vlaganja v letih 1979, 1980 in tja do 1991, da je višino vlaganj posameznikov 
zaradi neobstoja dokumentacije včasih nemogoče ugotavljati, zaradi česar je ustrezno 
predvideti, kako postopati v predmetnih primerih. 
 
Sedmi člen veljavnega odloka določa: »Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti 
vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih 
določa zakon.« Predlaga se njegovo črtanje, saj številni dejanski upravičenci ne razpolagajo 
s pogodbami (nekateri jih sploh niso sklepali s tedanjimi krajevnimi skupnostni), kar bi 
pomenilo, da niso upravičeni do vračila vlaganj. Vprašanje vračila v sorazmernem deležu 
vlaganj je že vsebovano v 3. členu sprememb in dopolnitve odloka. 
 
V nadaljevanju podajam kratko pojasnilo glede postopka vračanj ter pregled dejanskega 
stanja prejetih poravnav na Občini Bled. Obvestilo o prejetih poravnavah je bilo objavljeno v 
Blejskih novicah, ki so izšle meseca avgusta.  
 
POSTOPEK VRAČILA VLAGANJ 

1. Vloga 
Občina Bled je junija 2004 na Državno pravobranilstvo v Kranju vložila zahtevke za vračilo 
vlaganj za posamezne krajevne skupnosti (4 zahtevke: za KS Gorje, KS Ribno, KS Zasip in 
KS Bled). Državno pravobranilstvo je skladno z Zakonom o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/2007-UPB4) pristojno za:  
(1) obravnavo zahtevkov,  
(2) ugotovitev, ali je zahtevek utemeljen ter  
(3) pripravo predloga poravnave, ki jo nato posreduje občini, ki je vložila zahtevek, v podpis.  
2. Poravnava 
Sklenjena poravnava med državnim pravobranilstvom in občino je izvršilni naslov za izplačilo 
obveznosti oziroma sredstev, za katera nakazilo je po zakonu obvezana Slovenska 
odškodninska družba. 
Državno pravobranilstvo je sklenjeno poravnavo dolžno v roku 30 dni po podpisu posredovati 
Slovenski odškodninski družbi. Ta mora obveznosti Republike Slovenije iz  poravnave 
poravnati občini v roku 60 dni od prejema poravnave.  
3. Vračila vlaganj 
Občina je dolžna v roku 60 dni od sklenitve posamezne poravnave objaviti seznam 
upravičencev. 
Občina je dolžna v roku 30 dneh od prejema denarja s strani SOD d.d. pričeti z vračanjem 
denarja dejanskim upravičencem s seznama. 
 
 



                                                               

197 

KRATEK PREGLED DEJANSKEGA STANJA PREJETIH PORAVNAV 

 

 KRAJEVNA SKUPNOST / PORAVNAVA Datum  

 ZASIP  

1. Prejem predloga poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti Zasip (146 upravičencev) 

6.8.2008 

2. Vsebinski pregled pravilnosti predloga poravnave- podpis 
le-te ter vračilo DP v LJ 

12.8.2008 

3. Prejem podpisane poravnave Krajevne skupnosti Zasip 

(DATIRANA 13.8.2008)  
18.8.2008 

   

 GORJE  

1. Prejem poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti Gorje 

8.8.2008 

2. - odstop Občini Gorje 11.8.2008 (ponedeljek) 

 RIBNO-vlaganja 1980  

1. Prejem predloga poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti RIBNO-vlaganja v letu 1980 (14 
upravičencev) 

11.8.2008 

2. Vsebinski pregled pravilnosti predloga poravnave- podpis 
le-te ter vračilo DP v LJ 

21.8.2008 

3. Prejem podpisane poravnave Krajevne skupnosti Ribno 

(DATIRANA 5.9.2008) 
8.9.2008 

 BLED-vlaganja 1979, 1980  

1. Prejem predloga poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti Bled- vlaganja v letu 1979- območje 
Jermanke (53 upravičencev) in 1980 - naselje Rečica 
(67 upravičencev)  

12.8.2008 

2. Vsebinski pregled pravilnosti predloga poravnave- podpis 
le-te ter vračilo DP v LJ 

22.8.2008 

3. Prejem podpisane poravnave Krajevne skupnosti Bled 
(DATIRANA 1.9.2008) 

2.9.2008 

 RIBNO -1881-1991  

1. Prejeli predlog poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti Ribno (1981- 1991): 

a) Pogodbi iz leta 1981 in 1982-IZDELAVA PROJEKTOV 
(podpisnik tudi KS Bled) 
b) IZGRADNJA Pogodbi iz leta 1984 in 1985 ter 54 
računov iz obdobja 1984- 1987 ter pogodbi iz leta 1987 in 
1988 (priključnina)-216 upravičencev  

c) IZGRADNJA RAZVODNEGA OMREŽJA+NOVI 
NAROČNIKI 1990-upoštevana samo cena izgradnje 
priključka ! in ne izvedba razširitve VATC Bled (to je v 
drugi poravnavi RIBNO+BLED z dne 26.8.2008) 
Pogodba (15.8.1990) in aneks II (14.5.1991)- 54 
naročnikov 

26.8.2008 

2. Vsebinski pregled pravilnosti predloga poravnave- podpis 
le-te ter vračilo DP v LJ 

8.9.2008 

3. Prejem podpisane poravnave Krajevne skupnosti Ribno 
(DATIRANA 10.9.2008) 

11.9.2008 

 RIBNO+BLED –razširitev osnovnih kapacitet VATC  
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Bled (1990, 1991) 

1. Prejeli predlog poravnave o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne 
skupnosti Ribno in KS Bled (razširitev osnovnih 
kapacitet VATC Bled) 

Upoštevana samo cena razširitve VATC Bled in ne 
izgradnja priključkov !(to je v drugi poravnavi KS RIBNO z 
dne 26.8.2008-točka c) 2. člena) 
Pogodba (15.8.1990), aneks I (14.11.1990) in aneks II 
(14.5.1991)- predvidoma 267  naročnikov (od tega 54 
KS Ribno/ 213 KS Bled). 

 

26.8.2008 

2. Vsebinski pregled pravilnosti predloga poravnave- podpis 
le-te ter vračilo DP v LJ 

8.9.2008 

3. Prejem podpisane poravnave Krajevne skupnosti Ribno 
in KS Bled (DATIRANA 10.9.2008) 

11.9.2008 

   

 BLED 1980-1990 ter navezava na 1990, 1991 (razširitev 
kapacitet VATC Bled) 

 

1. Dopis dražavnega pravobranilstva –poziv k dopolnitvi 
vloge KS Bled- problematika: pridobitev dokumentacije ter 
seznamov upravičencev v KS Bled od 1980 naprej, saj z 
dokumentacijo ne razpolagamo 

5.9.2008 

 
Pripravila: 
Aleksandra Žumer 
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Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni 
list RS, št. 58/2002) in 16. člena Statuta Občine Bled(Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 
60/02 in 80/02), je Občinski svet občine Bled, na 31. redni seji, dne 23.10.2002, sprejel  
 
 

O  D  L  O  K 
O VRAČANJU VLAGANJ UPRAVIČENCEV V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU 

OBČINE BLED 

 

1. člen  
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja 
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev. 
 

2. člen  
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih 
skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo 
telekomunikacijskega omrežja. 
 

3. člen  
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo. 
 

4. člen  
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov pripravi seznam 
upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in 
podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične 
osebe.  
 

5. člen  
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na 
krajevno običajen način v rokih, ki jih določa Zakon o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon). 
 

6. člen  
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz 
sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona. 
 

7. člen  
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena 
pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, 
sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon. 
 

8. člen  
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 01505-3/2002  
Datum: 23.10.2002        Župan Občine Bled 
         mag. Boris Malej 
 


