
OB�INA SEMI�   
Štefanov trg 9 
8333 Semi� 
Tel.: 07/356 53 60 

Faks: 07/356 53 65 
e-mail: obcina.semic@siol.net 
    
 
 
Lokalna skupnost OB�INA SEMI�, Štefanov trg 9, 8333 Semi�, ki jo zastopa župan g. Ivan 
Bukovec (v nadaljnjem besedilu: javni partner) 
mati�na številka: 5880262 
dav�na številka: SI 79049273   
transakcijski ra�un: 01309-0100015998 odprt pri: Banki Slovenije 
 
 
Ponudnik gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij: TRITEL, d. o. 
o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-�rnu�e, ki ga zastopa direktor Miran Miha�evi� (v 
nadaljnjem besedilu: zasebni partner) 
mati�na številka: 1864831 
dav�na številka: SI 74882198 
transakcijski ra�un: 02053-0253951910 odprt pri: NLB, d. d.., Ljubljana 
 
skleneta naslednjo  
 
 

POGODBO  ŠT. 381-01/2006-61 
O GRADNJI ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH 

KOMUNIKACIJ 
 
 

Pravna podlaga 
 

1. �len 
 

Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
Zakona o javnem naro�anju (Uradni list RS, št. 128/06), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06), Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-
zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob�ini Semi� (št. 381-01/2006/-7, z dne 15. 01. 
2008), Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob�ini Semi� (JN341/2008, št. 381-01/2006-10; 
v nadaljevanju: javni razpis), objavljenega na Portalu javnih naro�il, dne 18. 1. 2008  in popravka 
javnega razpisa ( JN1484/2008, št. 381-01/2006-21), objavljenega na Portalu javnih naro�il, dne 29. 2. 
2008 in na podlagi Odlo�be o izbiri o izbiri, št. 381-01/2006-54, z dne 03. 06. 2008. 
 
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- ESRR; 2. Razvojna 
prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba. 



 
 
 
 
 

Predmet pogodbe 

2. �len 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil zasebni partner z Odlo�bo o izbiri št. 381-01/2006-54, z dne 
03. 06. 2008 izbran s strani javnega partnerja na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradnje, 
upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob�ini 
Semi� po sistemu javno zasebnega partnerstva. Ta pogodba je del celotnega projekta javno zasebnega 
partnerstva.  

Predmet te pogodbe je gradnja dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v 
nadaljevanju: odprtega širokopasovnega omrežja oz. OŠO) v ob�ini Semi�, zgrajenega z državnimi in 
evropskimi sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu za evropska sredstva, v skladu z javnim 
razpisom za izbiro zasebnega partnerja (v nadaljevanju: javni razpis) in ponudbo zasebnega partnerja 
št. 45/2008/2, ki sta sestavni del te pogodbe. 

Predmet pogodbe je tudi gradnja dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
ob�ini Semi�, zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja, po modelu BOT (zgradi – upravljaj – 
prenesi), v skladu s citiranim javnim razpisom in ponudbo zasebnega partnerja, ki sta sestavni del te 
pogodbe. Sem spada tudi izgradnja OŠO v delu, ki se sicer gradi z evropskimi sredstvi, a je zasebni 
partner prevzel del stroškov gradnje tega dela omrežja, zaradi pravil javnega razpisa za evropska 
sredstva, ki ne omogo�a financiranja izgradnje tega dela omrežja v celoti z evropskimi sredstvi. 

 
 

Vrednost pogodbe 

3. �len 

Skupna vrednost projekta 

Skupna pogodbena vrednost projekta javno zasebnega partnerstva je z upoštevanjem vseh vložkov 
javnega in zasebnega partnerja 4.238.938,00 EUR brez DDV, z besedo štiri milijone dvesto 
osemintrideset tiso� devetsto osemintrideset evrov.  

Vložek javnega partnerja znaša po vrednostih na dan sklenitve pogodbe 3.196.103,00 EUR brez DDV, 
z besedo tri milijone sto šestindevetdeset tiso� sto tri evre. 

Vložek zasebnega partnerja znaša v skladu s ponudbo št. 45/2008/2 po vrednostih na dan sklenitve 
pogodbe 1.042.835,00 EUR brez DDV, z besedo milijon dvainštirideset tiso� osemsto petintrideset 
evrov. 

Skupna vrednost pogodbe obsega vrednost izgradnje OŠO v komercialnem in nekomercialnem delu. 

Pla�ilo DDV se izvede v skladu z navodili Generalnega Dav�nega Urada Dav�ne Uprave Republike 
Slovenije, ki je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarstva.  

 



Vložek zasebnega partnerja 

Vložek zasebnega partnerja predstavlja celoten strošek izgradnje dela OŠO v komercialnem delu in 
prevzeti del stroška izgradnje OŠO v nekomercialnem delu, v skladu s ponudbo zasebnega partnerja. 

Vložek javnega partnerja 

Vložek javnega partnerja pri izgradnji OŠO v nekomercialnem delu predstavljajo pridobljena sredstva 
strukturne politike Evropske unije. V vložek javnega partnerja se šteje tudi vložek Ob�ine Semi�, ki 
zajema vrednost podelitve služnostnih pravic na zemljiš�ih v lasti ob�ine, dovolitev uporabe že 
zgrajene infrastrukture v sklopu omrežja in ostali vložki, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, 
pri �emer vrednost vložka izhaja iz cenitve št.____________ z dne 03.05.2008 in znaša 
__________________EUR.  

 

 

Fiksnost cen 

Cene kalkulativnih elementov ponudbe zasebnega partnerja in celotna vrednost ponudbe je 
fiksna, v vrednost ponudbe so vklju�eni vsi stroški potrebnih storitev za dosego cilja, tj. za 
izgradnjo in delovanje OŠO, ki ga je s ponudbo oz. to pogodbo prevzel zasebni partner. 

 

Gradnja omrežja 

4. �len 

Komercialni del omrežja 
 
Zasebni partner pri�ne z gradnjo komercialnega dela omrežja, ki je predmet te pogodbe, takoj oz. 
najpozneje v roku 90 dni po za�etku veljavnosti te pogodbe.  
 
Rok za izvedbo del iz prvega odstavka tega �lena je 18 mesecev po za�etku veljavnosti te pogodbe in 
velja za priklju�itev najmanj 20 % zainteresiranih  gospodinjstev v ob�ini Semi�. Za priklju�itev vseh 
ostalih zainteresiranih gospodinjstev pa je zasebni partner dolžan omogo�iti priklju�itev na 
širokopasovno omrežje v roku najpozneje 90 dni od sklenitve naro�niškega razmerja z enim od 
operaterjev na katerokoli od ponujenih storitev. 
   
Sestavni del pogodbe je terminski plan izvedbe del, ki ga pripravi zasebni partner in potrdi javni 
partner. 
 
 
Nekomercialni del omrežja 

 
Zasebni partner pri�ne z gradnjo nekomercialnega dela omrežja v roku 30 dni po pravnomo�nosti 
odlo�itve, s katero se dodelijo sredstva strukturne politike EU. 
 
Rok za izvedbo del iz 1. odstavka tega �lena je 18 mesecev od prejema obvestila iz 1. odstavka tega 
�lena s strani javnega partnerja.  
 



Sestavni del pogodbe je terminski plan izvedbe del, ki ga pripravi zasebni partner in potrdi javni 
partner. 
 
 

Primopredaja 
 

5. �len 
 
Zasebni partner je dolžan v roku treh (3) delovnih dni po kon�ani izvedbi del, tj. zgraditvi 
nekomercialnega oz. komercialnega dela omrežja, ki je predmet te pogodbe, o tem pisno obvestiti 
javnega partnerja.   
 
Primopredajo pogodbenih del, skladno s terminskim planom, opravijo predstavniki javnega in 
zasebnega partnerja najpozneje v 5 (petih) dneh po dokon�anju pogodbenih del. Morebitne 
pomanjkljivosti mora ponudnik odpraviti v roku 5 (pet) dni oz. v dogovorjenem roku od dneva 
primopredaje. 
 
O primopredaji se sestavi zapisnik, ki ga potrdi pooblaš�eni nadzornik gradnje. 
 
Pogodbeni stranki morata v roku 30 dni po zgraditvi celotnega omrežja napraviti in podpisati kon�ni 
obra�un, v katerem evidentirata vse vložke obeh partnerjev v skladu z razpisno dokumentacijo, 
ponudbo zasebnega partnerja, razpisno dokumentacijo za pridobitev sredstev ESRR, dejansko 
izvedenimi deli oz. vloženimi sredstvi in to pogodbo. Obra�un je osnova za dolo�itev solastninskih 
razmerij med javnim in zasebnim partnerjem na omrežju. V obra�un se ne všteva del komercialnega 
dela omrežja, ki ga je zasebni partner v celoti zgradil z lastnimi sredstvi, všteva pa se nekomercialni 
del omrežja, ki ga je zgradil z lastnimi sredstvi. 
 
 

Lastništvo 
 

6. �len 
 

Stranki te pogodbe, dolo�ita svoje solastninske deleže na omrežju na podlagi obra�una iz 4. odstavka 
5. �lena te pogodbe. �e je v naravi in glede na tehni�ne pogoje možno, se napravi tudi na�rt omrežja z 
ozna�enimi deli omrežja, ki preidejo glede na solastninski delež v naravi v last posameznega partnerja. 
V tem primeru vsak od partnerjev postane lastnik svojega dela omrežja. �e to ni mogo�e pa imata 
partnerja idealen solastninski delež na omrežju, zgrajenem na podlagi te pogodbe, v skladu z 
ugotovljenimi deleži. 
 
Del OŠO, ki postane last zasebnega partnerja oz. idealni delež zasebnega partnerja na OŠO je v 
obdobju 25 let v lasti zasebnega partnerja. Po tem obdobju zasebni partner v skladu z Zakonom o 
javno zasebnem partnerstvu odprto širokopasovno omrežje prenese v trajno last in upravljanje ob�ine, 
v stanju in v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in na�rta razvoja omrežja javnega partnerja. 
 
Javni in zasebni partner uredita prenos lastninske oz. solastninske pravice z ustrezno pogodbo v roku 
30 dni po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka tega �lena s pogodbo. Primopredajo prenesenega 
dela omrežja opravijo predstavniki javnega partnerja in zasebnega partnerja. O primopredaji se sestavi 
zapisnik.  
 
 
 



 
Dinamika pla�il in obra�un 

 
7. �len 

 
V primeru zamude pri izvedbi gradnje kateregakoli dela OŠO po tej pogodbi, lahko javni partner 
dolo�i zasebnemu partnerju naknadni rok za izpolnitev, �e krivda za zamudo ni na njegovi strani oz. 
spoštovanje rokov izgradnje zaradi objektivnih razlogov, ki niso na strani zasebnega partnerja, ni bilo 
mogo�e oz. zaradi razloga višje sile. 
 
V primeru, pa, da je zasebni partner kriv za zamudo in po opominu v dolo�enem roku ne izpolni 
pogodbe, lahko javni partner brez obveznosti odstopi od pogodbe in zahteva povra�ilo dodeljenih oz. 
že pla�anih sredstev in zakonite zamudne obresti od dneva nakazila do pla�ila ter povrnitev druge 
škode, ki mu je s tem nastala. 
 
V primeru, da je zasebni partner kriv za zamudo, je dolžan javnemu partnerju za vsak zamujeni 
koledarski dan pla�ati pogodbeno kazen v višini 0,1 % vrednosti njegovega vložka v skladu s 3. 
�lenom te pogodbe in ponudbo št. 45/2008/2, vendar najve� 10 % tako dolo�ene vrednosti. Javni 
partner ima pravico zahtevati pogodbeno kazen ne glede na nastanek škode zaradi zamude z izvršitvijo 
obveznosti po tej pogodbi. 
 
Ne glede na dolo�ilo o pogodbeni kazni ima javni partner zaradi zamude zasebnega partnerja, kot tudi 
iz vseh drugih razlogov na strani zasebnega partnerja, pravico terjati popla�ilo celotne škode, ki 
nastane kot posledica zamud, napak ali drugih nepravilnosti s strani zasebnega partnerja in njegovih 
podizvajalcev. 
 
 

8. �len 
 

Zasebni partner bo izstavil javnemu partnerju, za del omrežja, ki se ga je ta zavezal financirati s 
sredstvi strukturne politike Evropske unije ali lastnimi sredstvi, zahtevke skupaj s specifikacijo 
stroškov za izvedene storitve gradnje v posameznih fazah, ki jih bosta stranki uredili z aneksom k tej 
pogodbi, ki ga bosta sklenili po sklenitvi pogodbe za dodelitev sredstev strukturne politike Evropske 
unije med javnim partnerjem in Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije.  
 
Obvezna priloga zahtevka je tudi poro�ilo o opravljenih storitvah. 
 
 

9. �len 
 
Podlaga za izpla�ilo je pozitivna ocena izvedenega naro�ila in poro�ila o opravljenem delu, ki je 
izvedena s strani predstavnika javnega partnerja – pooblaš�enega nadzornika gradnje, ki o tem sestavi  
zapisnik. 
 
�e naro�nik izvedenega naro�ila in poro�ila o opravljenem delu ne zavrne, je dolžan zahtevek za 
opravljeno delo pla�ati na transakcijski ra�un zasebnega partnerja takoj po prejemu sredstev s strani 
Ministrstva za gospodarstvo. 
 
Številka transakcijskega ra�una zasebnega partnerja je: 02053-0253951910.  
 
Transakcijski ra�un je odprt pri NLB, d. d., Ljubljana. 



 
 
 
 

Garancija za kakovost izvedenih del in opremo 
 

10. �len 
 

Zasebni partner je v skladu z drugim odstavkom 20. �lena te pogodbe dolžan javnemu partnerju 
izro�iti ban�no garancijo za dobro izvedbo posla. Ta ban�na garancija mora biti nepreklicna in 
brezpogojna, unov�ljiva na prvi pisni poziv javnega partnerja, izdana s strani prvorazredne banke. 
 
Javni partner ima pravico unov�iti ban�no garancijo za dobro izvedbo del, �e zasebni partner v rokih, 
dolo�enih v ponudbi št. 45/2008/2 in tej pogodbi, ne izvede predmeta naro�ila oz. ne odpravi 
pomanjkljivosti del in opreme OŠO v roku, kvaliteti in koli�ini ki jih dolo�i javni partner. 
 
 

Obveznosti in tveganja javnega partnerja 
 

11. �len 
 

Javni partner se zaveže, da bo zasebnemu partnerju pomagal pri pridobivanju služnosti (kar vklju�uje 
tudi najkrajše �asovne roke), pri vstopu v obstoje�o kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih 
zemljiš�ih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih to�k v 
hrbteni�no omrežje. Javni partner navede razvojne projekte na svojih obmo�jih (gradnja novih naselij, 
industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pri�akujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v 
razpisni dokumentaciji oz. na�rtu razvoja omrežja, da zasebni partner te lokacije vklju�i v projekt 
gradnje. Javni partner prevzema koristi in tveganja sorazmerno z vloženimi sredstvi. Tveganje javni 
partner prevzema do prenehanja te pogodbe.  

 
 

Obveznosti in tveganja zasebnega partnerja 
 

12. �len 
 
 
Zasebni partner se zaveže:  
- zgraditi omrežje v skladu s projektom iz ponudbene dokumentacije; 
- prevzeta dela izvršiti v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo, strokovno pravilno, po vseh 

sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi 
tehni�nimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z javnim partnerjem in upoštevanju 
njegovih ekonomskih in tehni�nih pogojev; 

- zastopniku javnega partnerja kadarkoli omogo�iti vpogled v izvajanje pogodbenih del in 
upoštevati vsa navodila javnega partnerja; 

- javnega partnerja sproti pravo�asno obveš�ati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izpolnitev 
pogodbenih obveznosti; 

- zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod 
enakimi pogoji; 

- da bodo cene dostopa uporabnikov in ponudnikov v širokopasovno omrežje konkuren�ne z 
ostalimi ponudbami v Republiki Sloveniji 

- zagotoviti nadgradnjo obstoje�ega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in pogoji iz 
tega javnega razpisa; 

- OŠO tako vzdrževati oz. nadgrajevati, da ga je možno po poteku te pogodbe predati v last javnega 
partnerja, v skladu s to pogodbo, na�rtom razvoja omrežja javnega partnerja in ponudbo 



zasebnega partnerja. Zasebni partner se zaveže, da bo omrežje po predaji lokalni skupnosti 
uporabno vsaj še 10 let, oziroma bo aktivna oprema imela še vsaj eno tretjino življenjske dobe. 

- nadomestiti škodo uporabnikom omrežja, ki bi jo povzro�il zaradi neizpolnjevanja te pogodbe oz. 
zaradi nestrokovnih posegov v omrežje; 

- javnega partnerja obveš�ati o nameravanih posegih in delih na ob�inskih cestah in javnih 
površinah vsaj 10 dni pred pri�etkom del oz. ga v primeru odpravljanja napak in poškodb omrežja 
obvestiti takoj, ko je to mogo�e; 

- na svoje stroške povrniti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino, ki je bila poškodovana zaradi 
izvajanja pogodbenih del; 

- javnega partnerja sproti in teko�e obveš�ati o napredku tehnologije v zvezi z omrežjem, ter z njim 
sodelovati pri izdelavi na�rtov širjenja možnosti uporabe omrežja oz. informacijske tehnologije; 

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja in brez obstoja zakonskih pogojev 
prodal, ali na drug na�in prenesel svojih pravic iz te pogodbe na tretjo osebo; 

- vra�ilu sredstev strukturne politike EU v primeru nenamenske porabe prejetih sredstev po krivdi 
zasebnega partnerja, 

- da bo prevzemal koristi in tveganja sorazmerno z vloženimi sredstvi, 
- prevzemanja tveganja do prenehanja te pogodbe. 
 
 
 

Razmerje zaupnosti 
 

13. �len 
 
Pogodbene stranke so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost. Omenjeno dolo�ilo ne velja za potrebe nadzora s strani 
Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti. 
 
 

Skrbniki pogodbe 
 

14. �len 
 
 
Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja je Boštjan Ogulin. Skrbnik pogodbe javnega partnerja bo 
opravljal tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi, lahko pa javni partner imenuje 
drugo osebo za opravljanje nadzora. 
 
Skrbnik pogodbe na strani zasebnega partnerja je Miran Miha�evi� . 
 
 
 

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti 
 

15. �len 
 

 
Javni partner ali drug pristojen organ s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske 
skupnosti, ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe. Zasebni partner je dolžan javnemu 
partnerju, v smislu spremljanja izvajanja pogodbe, omogo�iti nadzor nad zagotavljanjem javnih 
storitev in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja v skladu s to pogodbo tako, da je vsak �as 
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v dokumentacijo zasebnega partnerja.   
 
Zasebni partner se zaveže, da bo ministrstvu in drugim organom, navedenim v prvem odstavku tega 
�lena, v smislu nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev kadarkoli 



omogo�il vpogled v originalne dokumente tako ra�unovodske kot ostale, ki so vezani na projekt. 
Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega ra�unskega sodiš�a ter 
Ra�unskega sodiš�a Republike Slovenije. Prav tako se zavezuje, da bo javnemu partnerju posredoval 
podatke o doseganju zastavljenih ciljev. 
 
�e je zasebni partner prejel pla�ilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo prora�unskih 
sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel pla�ilo neupravi�eno, lahko  lokalna skupnost 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti pla�anih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vra�ila.  
 
Zasebni partner se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil lo�eno, na 
posebnem stroškovnem mestu.  
 
Javni partner ima pravico pregledovati objekte in naprave, ki so nastali na podlagi te pogodbe, 
pregledovati dokumentacijo zasebnega partnerja ter ugotavljati kakovost izvajanja predmeta te 
pogodbe.  
 
 
 
 

16. �len 
 
Ob ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti v skladu z dolo�bami te pogodbe, mora 
zasebni partner nepravilnosti odpraviti v razumnih rokih, vendar najkasneje v 30 dneh po ugotovljeni 
nepravilnosti in prejemu poziva na njihovo odpravo. V primeru, da zasebni partner nepravilnosti ne 
odpravi v navedenih rokih, mora naro�niku za vsak dan zamude pla�ati pogodbeno kazen v višini 0,1 
% vrednosti njegovega vložka v skladu s to pogodbo in ponudbo št. 45/2008/2, vendar najve� 10 % 
vrednosti njegovega vložka. 
 
Kon�na vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi kon�ne 
situacije. Pogodbena kazen se obra�una s kon�no situacijo. 
 

17. �len 
 

V kolikor bo javni partner za spremljanje, nadzor in evalvacijo delovanja odprtega širokopasovnega 
omrežja angažiral ocenjevalce, se zasebni partner obveže, da bo omogo�il za spremljanje in nadzor 
tem ocenjevalcem vpogled v vso dokumentacijo o projektu, pregled objektov in naprav, za evalvacijo 
pa bo zagotovil zahtevane podatke. 
 
 

Spremembe pogodbe, prenehanje pogodbe 
 

18. �len 
 
Spremembe te pogodbe so mogo�e s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta obe 
pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe. 
 



Ta pogodba preneha: 
- po poteku �asa, za katerega je bila sklenjena; 
- s sporazumno razvezo; 
- zaradi prenehanja zasebnega partnerja 
- zaradi kršitev pogodbenih strank. 
 
Pogodba preneha z vsakim prenehanjem zasebnega partnerja, kar se ugotavlja s pravnomo�nim 
izpiskom iz pristojne javne knjige, razen �e ima pravne naslednike. 
 
�e ima zasebni partner naslednika, lahko ta na predlog in ob soglasju javnega partnerja vstopi v 
pogodbeno razmerje in v celoti prevzame vse pravice in obveznosti zasebnega partnerja, �e izpolnjuje 
pogoje za opravljanje pogodbenih obveznosti.  
 
V primeru, da je bil v �asu veljavnosti te pogodbe pri�et postopek za prenehanje zasebnega partnerja, 
je ta dolžan o postopku takoj obvestiti javnega partnerja. Z dnem prenehanja zasebnega partnerja 
preneha obveznost javnega partnerja iz naslova te pogodbe. 
 
Zasebni partner s podpisom pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, podani v ponudbi na javni razpis, v 
pogodbi in v zahtevku s prilogami resni�ni, to�ni in popolni.  
 
�e katerakoli pogodbena stranka tudi po pisnem opominu ne preneha s kršitvami te pogodbe oz. je ne 
za�ne izpolnjevati, lahko druga pogodbena stranka to pogodbo pisno razdre in zahteva od stranke, ki je 
kršila pogodbo povrnitev vsega vloženega in vse škode. V vsakem primeru preide z dnem razdrtja te 
pogodbe OŠO, v delu, ki je bilo do tedaj zgrajeno, v last javnega partnerja, zasebnemu partnerju pa se 
izpla�a vrednost dela omrežja, ki je bilo zgrajeno do razdrtja pogodbe.  
 
 
 

Reševanje sporov 
 

19. �len 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je 
pristojno sodiš�e v Novem mestu. 

 
 

Za�etek veljavnosti 
 

20. �len 
 
Pogoj za za�etek veljavnosti pogodbe je podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 
 
Pogodba se za�ne uporabljati z dnem, ko javni partner obvesti zasebnega partnerja o sklenitvi pogodbe 
med javnim partnerjem in Ministrstvom za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) o financiranju 
dela gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Pogodbo bosta javni 
partner in ministrstvo sklenila na podlagi javnega razpisa ministrstva. Datum sklenitve pogodbe z 
ministrstvom mora naro�nik še isti dan sporo�iti zasebnemu partnerju. 
 
Zasebni partner mora najpozneje v roku 10 dni po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega �lena, 
javnemu partnerju predložiti ban�no garancijo za dobro izvedbo del v višini 3% vrednosti projekta  
nekomercialnega dela omrežja in z veljavnostjo petih let od datuma veljavnosti pogodbe. V primeru, 
da zasebni partner v dolo�enem roku javnemu partnerju ban�ne garancije ne  predloži, se pogodba 
avtomati�no razveže z dnem preteka roka za izro�itev ban�ne garancije za dobro izvedbo del. 
 
Pravice in obveznosti iz pogodbe za�nejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz prvega in drugega 



odstavka tega �lena in veljajo 18 (osemnajst) mesecev. 
 

21. �len 
 
Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro�nik 3 (tri) izvode, ponudnik 
pa 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
 
V Semi�u, 03. 06. 2008_________________ V Semi�u, 03. 06. 2008__________ 
 
 
Javni partner       Zasebni partner 
Ob�ina Semi�,       Tritel, d. o. o., 
Ivan Bukovec, župan Ob�ine Semi�    Miran Miha�evi�, direktor 


