
PISMO O NAMERI 

ki ga sklenejo: 

 

Občina Dolenjske Toplice  

Sokolski trg 4 

8350 Dolenjske Toplice 

davčna številka: SI 29941318 

matična številka: 1365720000, 

ki jo zastopa župan Jože Muhič 

(v nadaljevanju: Občina Dolenjske Toplice) 

 

in 

 

Tritel d.o.o. 

Nadgoriška cesta 37 

1231 Ljubljana – Črnuče 

davčna številka: SI 74882198 

matična številka: 1864831000, 

ki ga zastopa direktor Miran Mihačevič 

(v nadaljevanju: Tritel d.o.o.) 

 

ter 

 

Tritel 2 d.o.o. 

Naslov: __________________ 

Pošta: __________________ 

davčna številka: ____________ 

matična številka: ______________, 

ki ga zastopa direktor ______________ 

(v nadaljevanju: Tritel 2 d.o.o.) 

 

1. Uvodne ugotovitve 

 

To pismo o nameri (v nadaljevanju »Pismo o nameri«) sklepajo stranke, ki so v naslednjem 

razmerju oziroma povezavi: 

 

Občina Dolenjske Toplice je javni partner, ki je, na osnovi prvega »Javnega razpisa za 

pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: 

Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba«, 

objavljenega 04.12.2007 ter dopolnjenega 29.02.2008, izvajala postopek javnega razpisa za 

izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij (Uradni list RS, št. 45/2007; v nadaljevanju: javni razpis). 

 

Tritel d.o.o. je zasebni partner, ki je bil z aktom o izbiri št. 381-0001/2007-01/03-1568 z dne 

22.08.2007 na javnem razpisu izbran s strani javnega partnerja za izvajalca gradnje, 

upravljanja in vzdrževanja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 

 



Občina Dolenjske Toplice in Tritel d.o.o. sta dne 31.03.2008 v skladu z javnim razpisom 

sklenili Pogodbo št. 381-0001/2007-01/03-22 o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij, s katero je Tritel d.o.o. prevzel upravljanje in vzdrževanje 

dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Dolenjske 

Toplice, zgrajenega z državnimi sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu za evropska 

sredstva, v skladu z javnim razpisom za izbiro zasebnega partnerja in ponudbo zasebnega 

partnerja št. 022/2007 in dopolnjene ponudbe št. 022b/2007 ter spremembe projekta gradnje 

širokopasovnega omrežja št. 41b/2008. 

 

Tritel 2 d.o.o. je na podlagi 623. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: 

ZGD-1) družba, ki je bila ustanovljena z izčlenitvijo v postopku prestrukturiranja družbe Tritel 

d.o.o., in je s tem univerzalni pravni naslednik družbe Tritel d.o.o. v vseh pravnih razmerjih v 

zvezi s prejetim premoženjem. 

 

 

2. Namen Pisma o nameri in njegovi ključni elementi 

 

2.1. Sklenitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij 

 

S Pismom o nameri vse stranke izražajo svojo pripravljenost, da pričnejo z vsemi aktivnostmi 

za sklenitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij med Občino Dolenjske Toplice in Tritel 2 d.o.o. na naslednji način: 

 

Občina Dolenjske Toplice bo zahtevala, Tritel 2 d.o.o. pa bo Občini Dolenjske Toplice 

priskrbel: 

- dokazilo o plačanih davkih na dan vpisa izčlenitve v sodni register; 

- dokazilo o nekaznovanosti Tritel 2 d.o.o. in njegovih zakonitih zastopnikov na dan 

vpisa izčlenitve v sodni register; 

- izjavo, da nov Tritel 2 d.o.o. na dan vpisa izčlenitve v sodni register ni uvrščen v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

- izjavo Tritel 2 d.o.o., da na dan vpisa izčlenitve v sodni register izpolnjuje vse 

ostale pogoje, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji Občine Dolenjske 

Toplice za izvedbo javnega razpisa. 

 

Po opravljenih vseh aktivnostih bosta Občina Dolenjske Toplice in Tritel 2 d.o.o. sklenili 

pogodbo o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki 

bo po vsebini smiselno enaka kot Pogodba št. 381-0001/2007-01/03-22 o upravljanju in 

vzdrževanju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, sklenjena med Občino 

Dolenjske Toplice in Tritel d.o.o.  

 

Na podlagi novo sklenjene pogodbe bosta Občina Dolenjske Toplice kot javni partner in Tritel 

2 d.o.o. kot zasebni partner oz. izvajalec, ki je nasledil prvotnega izvajalca po 

prestrukturiranju podjetja, vstopila v vsa razmerja in pridobila vse pravice in obveznosti, ki 

izhajajo iz Pogodbe št. 381-0001/2007-01/03-22 o upravljanju in vzdrževanju 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, sklenjene med Občino Dolenjske Toplice 

in Tritel d.o.o., medtem ko bo pogodba št. 381-0001/2007-01/03-22 o upravljanju in 

vzdrževanju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, sklenjena med Občino 



Dolenjske Toplice in Tritel d.o.o. na dan začetka veljavnosti nove pogodbe med Občino 

Dolenjske Toplice in Tritel 2 d.o.o. prenehala veljati. 

 

 

 

2.2. Zavezujoča narava Pisma o nameri 

 

S Pismom o nameri se za stranke ustanavljajo tiste obveznosti in pravice, ki so kot takšne v 

Pismu o nameri izrecno opredeljene. Pismo o nameri izrecno ustanavlja pogodbeno 

obveznost za sklenitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij in se v tem smislu šteje za obvezujoče za Občino Dolenjske Toplice 

in Tritel 2 d.o.o. pod odložnim pogojem,  

- da bo Občina Dolenjske Toplice pridobila dokazilo o plačanih davkov na dan vpisa 

izčlenitve Tritel 2 d.o.o. v sodni register; 

- da bo Občina Dolenjske Toplice pridobila dokazilo o nekaznovanosti pravne osebe Tritel 

2 d.o.o. in njegovih zakonitih zastopnikov na dan vpisa izčlenitve v sodni register; 

- da bo Tritel 2 d.o.o. Občini Dolenjske Toplice predložil izjavo, da na dan vpisa izčlenitve 

v sodni register ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

- da bo Tritel 2 d.o.o. Občini Dolenjske Toplice preložil izjavo, da na dan vpisa izčlenitve v 

sodni register izpolnjuje vse ostale pogoje, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji 

Občine Dolenjske Toplice za javni razpis. 

 

Občina Dolenjske Toplice ni zavezana skleniti pogodbe o upravljanju in vzdrževanju 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij s Tritel 2 d.o.o., če kateri izmed zgoraj 

navedenih pogojev ne bo izpolnjen. 

 

2.3. Rok za sklenitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij 

 

Pogodbeni stranki Občina Dolenjske Toplice in Tritel 2 d.o.o. se zavežeta, da bosta pogodbo 

o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij sklenili v 

roku 8 dni zatem, ko bodo kumulativno izpolnjeni pogoji iz točke 2.2. Pisma o nameri, vendar 

najkasneje do dne ______. 

 

V kolikor pogodba iz prvega odstavka tega člena ne bo sklenjena najkasneje do 

______________, ima Občina Dolenjske Toplice pravico, da od namere sklenitve pogodbe 

odstopi. 

 

3. Stroški 

 

Občina Dolenjske Toplice in Tritel 2 d.o.o. krijeta vsak svoje stroške (vključno s stroški 

svetovalcev), ki jima nastanejo do sklenitve pogodbe o upravljanju in vzdrževanju 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 

 

Delitev kasneje nastalih stroškov se dogovori v pogodbi o upravljanju in vzdrževanju 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.  

 

4. Zaupnost podatkov 



 

Stranke tega pisma o nameri so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in 

dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost. Omenjeno določilo 

ne velja za potrebe spoštovanja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s strani 

Občine in za potrebe nadzora s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske 

skupnosti. 

 

5. Veljavnost Pisma o nameri 

 

Pismo o nameri velja do trenutka, ko je sklenjena pogodba o upravljanju in vzdrževanju 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij oziroma ko poteče rok za njeno sklenitev 

iz točke 2.3. Pisma o nameri, razen če je njegova veljavnost predhodno podaljšana s pisnim 

sporazumom Strank, ali če je Pismo o nameri predhodno odpovedano s sporazumom obeh 

Strank.  

 

6. Druge določbe 

 

Pismo o nameri je sestavljeno v 3 (treh) enakih izvodih. Vsaka Stranka prejme po en izvod. 

 

Stranke soglašajo, da bodo nerešena vprašanja reševale sporazumno, v primeru spora pa je 

pristojno sodišče ______________. 

 

 

 

Dolenjske Toplice, 

 

Ljubljana, ________,  

Občina Dolenjske Toplice 

 

Tritel d.o.o. 

 

Tritel 2 d.o.o. 

 

župan Jože Muhič direktor, Milan Mihačevič _____________________ 

 

 

 


