
Na podlagi 6. člena Zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 
54/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) 
je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 14. redni seji dne, 9. oktobra 2008, sprejel 
 
 
Odredba o povračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju  

Občine Selnice ob Dravi  
 

 
1. člen 

S to odredbo se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.  
 

2. člen 
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je župan 
imenoval delovno tričlansko skupino – Komisijo za reševanje vprašanj povračila vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje v občini Selnica ob Dravi, ki jo sestavljajo: delavci občinske uprave ter 
dva zunanja člana, ki sta sodelovala pri izvedbi akcij 1984 in1988 – uvedba telefonije na območju 
Krajevne skupnosti Selnica ob Dravi oziroma sedanje Občine Selnica ob Dravi. 
 
Delovna skupina pregleda arhivsko dokumentacijo bivše krajevne skupnosti Selnica ob Dravi, 
sodeluje z delovno skupino občine Ruše (zaradi skupne delovne akcije 1988), pridobi podatke o 
sklenjenih pogodbah od občanov in pravnih oseb ter arhivske podatke družbe Telekom Slovenije, 
d.d. ter na podlagi zbranih podatkov pripravi seznam upravičencev akcij v letu 1984 in 1988. 
 
Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec, objavi seznam upravičencev po postopku in na 
način, kot ga določa Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 
54/07), v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz petega odstavka 8. člena tega zakona 
ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz osmega odstavka 8. 
člena. Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci objavi Občina 
Selnica ob Dravi na oglasni deski na občini ter na spletni strani občine Selnica ob Dravi. 
 
Delovna skupina lahko posreduje podatke o upravičencih do povračila vlaganj tudi drugim lokalnim 
skupnostim, če so le-ti zajeti v njihovih evidencah. 
 

3. člen 
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se vrne v celoti in se ugotavlja na podlagi 
podatkov iz sklenjenih pogodb, položnic, v primeru pomanjkljive dokumentacije lahko tudi na 
podlagi overjene izjave na Upravni enoti s pričo, ki je aktivno sodelovala kot član v akciji ter določb 
4. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
 
Sorazmerni delež vračanja upravičencem je enak za vse upravičence v posamezni akciji, 
vključujoč vse določbe 4. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.  
 

4. člen 
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje so pogodba, aneksi 
k pogodbi, računi, položnice, potrdila o vplačilu ter druge verodostojne listine ali dokazila oziroma, 
kot to določa Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina začne vračati 
deleže upravičencem v roku 30 dni po prejemu sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe 
d. d. pod pogoji in v rokih, ki jih določa Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje in ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru, da bo občina prejemala 
sredstva v več obrokih, se sredstva vračajo dejanskim končnim upravičencem v obrokih z isto 
dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva prejeta sredstva. 
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Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne 
bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem do 31. 12. 2009 ter po izkazani neuspeli 
vročitvi poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na 
območju Občine Selnica ob Dravi.  
 
Fizične osebe, ki jih ni v predlogu seznama dejanskih končnih upravičencev, ali menijo, da podatki 
seznama objavljeni na oglasni deski in na spletni strani Občine Selnica ob Dravi niso pravilni, imajo 
pravico do 30. 11. 2008, izraziti zahtevo po naknadni uvrstitvi na seznam in priložiti ustrezna 
dokazila oziroma popraviti podatke. 
 
Sredstva se vračajo na transakcijski račun ali hranilno knjižico upravičenca. Upravičenci so dolžni 
posredovati lokalni skupnosti po predhodnem pozivu za namen vračila vlaganj naslednje podatke: 
davčno številko, enotno matično številko (EMŠO) ter številko transakcijskega računa ali hranilne 
knjižnice. V primeru smrti upravičenca je upravičenec dedič, ki mu je bila zapuščena nepremičnina 
s telefonskim priključkom, v kolikor se dediči niso kako drugače sporazumeli. 
 

5. člen 
Z dnem uveljavitve te Odredbe preneha veljati Odredba o povračilu vlaganj upravičencev v javno 
telekomunikacijsko omrežje na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/02, 31/06). 
 

6. člen 
Ta odredba se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 381 – 1/2008 
Datum: 13. 10. 2008 
 

ŽUPAN 
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les 

 


