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ZADEVA: MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
Zveza: Dopis št. 011-02/21-29, z dne 22. 12. 2021
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju, skladno z dopisom št. 011-02/21-29, z dne
22. 12. 2021, posreduje mnenje k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah
(ZEKom-2)
14. 4. 2021 je bil na spletnem portalu eDemokracija objavljen predlog Zakona o
elektronskih komunikacijah in bil dan v medresorsko usklajevanje.
Združenje občin Slovenije je pripravljavcu predlog Zakona že v postopku medresorskega
usklajevanja v mesecu aprilu 2021, podalo predlog dopolnitev 27. člena, ki določa
ustanovitev služnosti. Ta namreč v svojem petem dostavku določa, da je v primeru
ustanovitve služnosti na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti
obvezna sestavina pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi določilo o dopustnosti skupne
gradnje s strani drugega operaterja omrežja. To velja za gradnjo na isti trasi kot je
določena v pogodbi med prvotnim investitorjem in lastnikom nepremičnine, katera vsebuje
tudi določilo o višini denarnega nadomestila lastniku nepremičnine. Nadalje sedmi
odstavek 27. člena pa določa, da je služnost na nepremičninah v lasti države ali lokalni
skupnosti neodplačna. Ker menimo, da ob sami gradnji lahko pride do posegov, ki bi
stroškovno bremenili tudi lokalno skupnost, zato smo pozvali k opredelitvi, da operater
krije stroške morebitne sanacije ostale infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti oz. poskrbi,
da ob končanju gradnje v naravi vzpostavljeno prvotno stanje.
Pripravljavec Zakona je v obrazložitvah k pripombi predloga združenja navedel, da
dopolnitev ni potrebna, saj že 131. člen Obligacijskega zakonika določa, da je povzročitelj
škodo dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Vzpostavitev
prejšnjega stanja in denarno odškodnino pa določa njegov 164. člen, v katerem je
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navedeno, da je odgovorna oseba dolžna vzpostaviti stanje, ki je bilo, preden je škoda
nastala. Če pa se z vzpostavitvijo prejšnjega stanja škoda ne odpravi popolnoma, je
odgovorna oseba dolžna plačati za ostanek škode denarno odškodnino.
Navedeno drži, vendar kljub temu menimo, da bi bilo treba, v izogib morebitnim težavam
pri izvajanju določil Zakona v praksi, predlog 27. člena dopolniti na način, da je v primeru
gradnje obvezna sestavina pogodbe tudi določilo o obveznosti kritja sanacije ostale
infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti oz. povrnitev v prvotno stanje ob končanju
gradnje.
V upanju, da boste predlog Zakona ustrezno dopolnili, vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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