Objavljeno v Našem časopisu št. 287/2002
Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS,
št. 58/02) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski
svet Občine Vrhnika na 27. seji dne24.10.2002 sprejel
PRAVILNIK
o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Vrhnika
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način
sestave seznama upravičencev, način določitve višine vračil vlaganj, pogoje in roke vračanja
vlaganj.
2. člen
Dejanski upravičenci do vračil vlaganj so fizične in pravne osebe, ki so od leta 1974 do konca
leta 1994 preko lokalne skupnosti ali ožjih delov lokalne skupnosti združevale sredstva in
delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in so imele stalno prebivališče oziroma
sedež na sedanjem območju Občine Vrhnika.
Dejanski upravičenci so lahko tudi pravni nasledniki fizičnih in pravnih oseb s prejšnjega
odstavka, ki izkažejo svoje pravno nasledstvo.
3. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo svoje zahtevke za vračilo vlaganj vložiti najkasneje v
1 (enem) mesecu po objavi poziva, ki ga občina objavi v Našem časopisu.
Zahtevku mora biti priložena verodostojna listina, ustrezna pogodba, račun ter podatki o
osebnem računu upravičenca ter izkazano pravno nasledstvo, kolikor prvotni dejanski
upravičenec več ne obstaja.
Upravičenec mora priložiti tudi dokazila o plačani priključnini, prispevku SIS in prejetih
namenskih sredstev iz proračuna.
4. člen
Občinska uprava lahko za pridobitev določenih podatkov, ki se nanašajo na vračilo vlaganj,
zaprosi oziroma zahteva vpogled v dokumentacijo Telekoma Slovenije d.d. in dokumentacijo,
s katero razpolagajo krajevne skupnosti.
5. člen
Pogoj za pridobitev statusa dejanskega upravičenca je sklenjena pogodba z lokalno
skupnostjo ali ožjim delom lokalne skupnosti ali prisotnost na seznamu fizičnih in pravnih
oseb, ki so v določenem kraju združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega
omrežja. Če dejanski upravičenec več ne obstaja, lahko pridobi status njegov pravni
naslednik.
Pogoj za uvrstitev na seznam dejanskih upravičencev je tudi obstoj pogodbe med lokalno
skupnostjo oziroma ožjim delom lokalne skupnosti s pravnim prednikom Telekoma Slovenije
d.d.

6. člen
Občina Vrhnika na podlagi seznama dejanskih upravičencev vloži zahtevek pri državnem
pravobranilcu in podpiše pisno poravnavo
7. člen
Seznam dejanskih končnih upravičencev bo sestavljen na podlagi vloženih zahtevkov in
sklenjene poravnave z državnim pravobranilcem v roku 2 (dveh) mesecev od sklenitve
poravnave. Seznam bo objavljen na krajevno običajen način.
8. člen
Višina vračil vlaganj se bo določila v skladu z zakonom in sklenjeno poravnavo.
V primeru, da so do vračila upravičeni dediči upravičenca se morajo izkazati s pravnomočnim
sklepom o dedovanju. Dediči morajo enega izmed njih pooblastiti za dvig vračila. Razdelitev
med dediči ni v pristojnosti občine.
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe naslednice
pravnih oseb, ki so vlagale v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
9. člen
Vlaganja se bodo v višini, določeni v skladu s prejšnjim členom, pričela vračati dejanskim
končnim upravičencem v roku 30 (trideset) dni po prejemu vračil iz sklada za vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina zaključi z vračili dejanskim končnim upravičencem v roku 60 dni od prejema vračila.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Hkrati s pravilnikom se objavi tudi poziv za vložitev zahtevkov za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.
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