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ZADEVA: Poro�ilo o postopku vra�anja  vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
 
 
V letu 2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o vra�anju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje (v nadaljevanju ZVVJTO) (Uradni list RS, št. 58/2002 Spremembe: Ur.l. RS, št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 
83/2004 Odl.US: U-I-353/02-8, 86/2004, 26/2005-UPB2, 60/2006, 110/2006-UPB3, 33/2007, 54/2007-UPB4). Na 
podlagi omenjenega zakona je Ob�ina Tolmin v letu 2004, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, oziroma 
predstavniki posameznimi naselji pripravila zahtevke za vra�ilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in jih 
vložila pri Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva RS v Novi Gorici. Kot izhaja že iz zgoraj navedenega je 
bil ZVVJTO ve�krat spremenjen oziroma dopolnjen, zadnje – 4. uradno pre�iš�eno besedilo pa je bilo objavljeno 
v Uradnem listu RS, št. 54/2007. Omenjeni zakon  v 2. odstavku 6. �lena dolo�a, da mora tudi lokalna skupnost 
sprejeti predpis, s katerim dolo�i postopke, pogoje in roke za vra�ilo sredstev  posameznim fizi�nim in pravnim 
osebam. Ob�inski svet Ob�ine Tolmin je na seji dne 04.12.2007 sprejel  Pravilnik o postopku vra�ila vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin (v nadaljevanju Pravilnik), s katerim je bil 
natan�neje dolo�en postopek vra�ila vlaganj. �e na kratko povzamemo dolo�ila omenjenega Pravilnika je 
postopek potekal tako, da je bilo po prejemu sredstev od Slovenske odškodninske družbe d.d. potrebno sestaviti 
predlog seznama, ki je bil javno objavljen na internetni strani ob�ine in oglasni deskah v posameznem kraju, 
razglas o objavi seznama pa tudi v Primorskih novicah. K predlogu seznama je bilo mogo�e vložiti pripombe 
oziroma pritožbo, po odlo�bi s katero je bilo odlo�eno o pritožbi ali pripombah, oziroma po poteku roka za 
pritožbo (v kolikor v roku ni bila vložena nobena pritožba), pa je bil izdelan dokon�ni seznam upravi�encev do 
vra�ila, ki je bil objavljen na enak na�in kot predlog seznama. Na podlagi dokon�nega seznama je Ob�ina Tolmin 
s posameznimi upravi�enci sklepala poravnave, ki so predstavljale podlago za izpla�ilo deleža, oziroma 
konkretnega zneska, ki je pripadal posameznemu upravi�encu. Za katere kraje so bila pridobljena sredstva, 
število upravi�encev v posameznem kraju in zneski vra�ila, ki so jih pridobili posamezni upravi�enci izhaja iz 
priložene tabele številka I.  
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Prve zneske vra�ila, za posamezno naselje je Ob�ina Tolmin pridobila v letu 2007, najve� pa v letu 2008 in 2009. 
Postopki vra�anja vlaganj posameznim upravi�encem pa so potekali v letih 2008 in 2009. Za Ob�ino Tolmin je 
izvedba vseh postopkov predstavljala precejšen obseg dela, saj je bilo najprej potrebno v sodelovanju s 
predstavniki posameznih krajev, ki so vodili izgradnjo telekomunikacijskega omrežja pripraviti zahtevek za vra�ilo 
vlaganj za celotno naselje in ga posredovati pristojnemu Državnemu pravobranilstvu. Dokumentacija, ki je bila na 
razpolago za utemeljitev zahtevka, je bila najve�krat zelo skromna, saj je od izgradnje omrežja v posameznih 
naseljih minilo že preko 20. let, poleg tega pa se dokumentacija v nekaj primerih niti ni hranila. Nato se je bilo 
potrebno z Državnim pravobranilstvom dogovoriti, oziroma pogajati (skupaj s predstavniki posameznega naselja) 
o višini sredstev, ki bodo vrnjena. Za dolo�itev višine vlaganj je bilo potrebno ve�krat pridobiti tudi mnenje sodnih 
cenilcev, ocenjujemo pa, da je bilo sodelovanje z Zunanjim oddelkom Državnega pravobranilstva  v Novi Gorici 
korektno. Po pridobitvi sredstev je bilo potrebno za�eti z delitvijo le – teh posameznikom. V sodelovanju s 
predstavniki posameznih naselji smo zato morali pridobiti imena upravi�encev, ki so sodelovali pri izgradnji 
javnega telekomunikacijskega omrežja, dolo�iti pa je bilo potrebno tudi višino sredstev, ki bo vrnjena 
posameznemu upravi�encu. Potem, ko je postal seznam upravi�encev dokon�en, je bilo ob delitvi sredstev 
velikokrat nujno ugotavljati še naslednike posameznih upravi�encev, ki so sodelovali pri izgradnji omrežja. 
Približno tretjina tistih, ki so sodelovali pri izgradnji je namre� že pokojna in je bilo za le – te potrebno ugotavljati 
kdo so njihovi pravni nasledniki, pridobiti njihove podatke, jim pojasniti kakšni delež jim pripadajo ter nato, tudi ob 
upoštevanju njihovih predlogov oziroma sporazumov pripraviti poravnave. V postopkih vra�ila je ob upoštevanju 
zgoraj navedenega sodelovalo preko 1.000 upravi�encev oziroma njihovih pravnih naslednikov. Kot izhaja iz 
priložene tabele za nekatera naselja postopki še vedno niso v celoti zaklju�eni, predvsem iz razloga, ker za 
posamezne pokojne upravi�ence še nismo pridobili podatkov o njihovih pravnih naslednikih ali, ker še potekajo 
zapuš�inski postopki, v nekaterih primerih pa se pravni nasledniki upravi�encev na naše pozive za dostavo 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko pripravili poravnave ne odzivajo, so v tujini, njihovih naslovov ne moremo 
najti, ali pa so tudi pravni nasledniki upravi�encev že pokojni. Seveda bomo tudi še nerešene zadeve poskušali 
razrešiti z vsakim posameznim upravi�encem ali njegovim pravnim naslednikom tako, da bodo vsa sredstva 
razdeljena, kljub temu, da so bili vsi seznami upravi�encev, s pozivom, da dostavijo svoje podatke vsaj dvakrat 
tudi javno objavljeni, prav tako pa smo posameznemu upravi�encu ali pravnemu nasledniku osebno tudi pisali. 
Število nerešenih zadev, pa je v primerjavi s številom vseh upravi�encev majhno tako, da menimo, da je v skladu 
s 15. �lenom Pravilnika o postopku vra�ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin 
utemeljeno podati poro�ilo o postopkih vra�ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Ob�ini Tolmin.  
 
Bivša skupna Ob�ina Tolmin, ki so jo pred reorganizacijo lokalne samouprave, na podlagi Zakona o ustanovitvi 
ob�in ter dolo�itvi njihovih obmo�ji (Uradni list RS, št. 60/1994), sestavljale današnje Ob�ine Kobarid, Bovec in 
Tolmin pa je v letih 1990 in 1991 sofinancirala izgradnjo telekomunikacijskih objektov, ki danes predstavljajo del 
javnega telekomunikacijskega omrežja. Tudi za vra�ilo tovrstnih vlaganj je bil v letu 2004 vložen zahtevek in so 
bila iz tega naslova, na podlagi poravnave, ki je bila sklenjena dne 16.03.2009, vrnjena sredstva v višini 
472.783,94 EUR. V razmerju do Republike Slovenije je tudi Ob�ini Kobarid in Bovec zastopala Ob�ina Tolmin, že 
v Pogodbi o delitveni bilanci premoženja prejšnje Ob�ine Tolmin na dan 31.12.1994, ki je bila sklenjena 
01.03.2000, pa je bil v 3. �lenu, kot kriterij za delitev »naložb v PTT« dolo�en kriterij števila prebivalcev po KS v 
letu 1991. Ob�ine so, potem ko so bila sredstva vrnjena,  sklenile Sporazum o razdelitvi sredstev vra�ila vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje, v katerem so bili ob upoštevanju že dogovorjenega kriterija, dolo�eni konkretni 
zneski, ki iz naslova vra�ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pripadajo posamezni ob�ini. Zneski, ki jih 
je pridobila posamezna ob�ina izhajajo iz priložene tabele pod številko II.   
 
Pravilnik o postopku vra�ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin v 13. �lenu 
dolo�a: » Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma dokazil ali nedosegljivosti dejanskih kon�nih 
upravi�encev ne bi bilo mogo�e nakazati dejanskim kon�nim upravi�encem, postanejo v roku petih let po 
dokon�nosti posameznega seznama iz 8. �lena tega pravilnika sredstva v lasti ob�ine. Ob�ina jih mora porabiti 
namensko za investicije v infrastrukturo na obmo�ju na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje.« Petnajsti 
�len istega pravilnika pa dolo�a: »Po izteku posameznega prora�unskega leta ter po zaklju�ku postopka vra�anja 
vlaganj po posamezni sklenjeni poravnavi iz 5. �lena oziroma najkasneje po izteku roka iz �etrtega odstavka 13. 
�lena tega pravilnika pripravi komisija poro�ilo o poteku in rezultatih postopka. Predloži  ga pristojnim organom 
ob�ine.« 
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Na podlagi vsega zgoraj navedenega in citiranih �lenov Pravilnika o postopku vra�anja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin Ob�inskemu svetu Ob�ine Tolmin predlagamo, da 
sprejem naslednji  
 

s k l e p 
 

1. Sprejme se poro�ilo ob�inske uprave Ob�ine Tolmin o postopku vra�anja vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje v Ob�ini Tolmin št. 345000 – 0001/2004, z dne 22.06.2010.  
 

2. Ob�inski uprava naj za naselja Logarš�e, Podbrdo, Žab�e, Dolje – Gabrje in Volarje v roku iz 15. �lena 
Pravilnika o postopku vra�anja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin 
poskuša pridobiti podatke in skleniti poravnave še s tistimi upravi�enci oziroma njihovimi pravnimi nasledniki, 
katerih podatkov doslej ni uspela pridobiti.   

 
3. Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma dokazil ali nedosegljivosti dejanskih kon�nih 

upravi�encev ne bi bilo mogo�e nakazati dejanskim kon�nim upravi�encem, postanejo v roku petih let po 
dokon�nosti posameznega seznama iz 8. �lena Pravilnika o postopku vra�anja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na obmo�ju Ob�ine Tolmin sredstva v lasti ob�ine. Ob�ina mora ta sredstva 
porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na obmo�ju na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje 

 
 
                                                                                                                                      Uroš Brežan,  
                                                                                                                                            Župan  
  


