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OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   Seznanitev z osnutkom pogodbe o prenosu upravljanja širokopasovnega 

omrežja  
 
 
Namen:  Seznanitev z osnutkom pogodbe o prenosu upravljanja širokopasovnega 

omrežja in podelitev pooblastila za podpis pogodbe županu Jožetu Muhiču  
 
Faza: predlog 
 
Pravna podlaga:   

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l.RS, št. 127/06);  
-  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št. 91/15);  
-  Zakon o gospodarskih družbah ( ZGD-1, Ur.l.RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 

55/15);  
-  Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l.RS, št. 128/06 in vse spremembe);  
-  Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l.RS, št. 43/04, 129/06). 
- Statut Občine Dolenjske Toplice (Ur. list RS, št. 3/17) 

 
Predlagatelj: župan Jože Muhič  
Poročevalec:                  Rado Javornik 
  
Ocena finančnih posledic:  / 
 
Obrazložitev: Podjetje Tritel d.o.o., kot pogodbeni upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja je 

podal namero o prenosu upravljavskih pravic na podjetje Tritel 2 d.o.o.. MZIŠ, oz. 
Direktorat za informacijsko družbo je v zvezi s tem podal svoje mnenje, kjer niso 
nasprotovali morebitnemu prenosu, opozorili pa so na zakonitost izvedbe potrebnih 
postopkov. 

                                       Občine, ki jih zadeva prenos upravljanja in imamo sklenjene pogodbe s Tritelom 
d.o.o., smo naročile pravno mnenje glede možnosti prenosa. Mnenje pravne pisarne 
je bilo pozitivno in je v prilogi, zato smo vse občine nadaljevale s postopki, prav tako 
pa so svoje aktivnosti vodili tudi podjetji GVO in Tritel.  

                                       V mnenju Odvetniške družbe Potočnik - Prebil so navedene najpomembnejše 
aktivnosti in postopki, ki jih moramo občine zahtevati od novoustanovljenega podjetja 
Tritel 2 d.o.o. . Po opravljenih aktivnostih bosta Občina Dolenjske Toplice in Tritel 2, 
d.o.o. sklenila pogodbo o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij, medtem ko bo obstoječa pogodba med Občino 
Dolenjske Toplice in Tritel d.o.o. prenehala veljati. 

                                       Ker gredo aktivnosti v zvezi s prenosom upravljanja tekoče in jih podjetji želita izpeljati 
že v naslednjih mesecih je potrebno, da se Občinski svet seznani s pogodbo o 
prenosu upravljanja in pooblasti župana za podpis pogodbe o prenosu upravljanja. 

 



 

 

 

 
Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si 

 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se seznani z vsebino pogodbe o 

prenosu upravljanja širokopasovnega omrežja in pooblasti za podpis pogodbe 
župana, Jožeta Muhiča. 

 
 
 
 
 
 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r. 
Priloga: 

- Osnutek pogodbe o prenosu upravljanja širokopasovnega omrežja 
- Mnenje MIZŠ o predvidenem prenosu upravljanja 
- Pravno mnenje odvetniške družbe Potočnik – Prebil o prenosu pogodb o upravljanju in vzdrževanju 

odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
 


