
CCUURRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
  
  
  
  
  
IImmee  iinn  pprriiiimmeekk::  AAddoollff  ZZUUPPAANN  
DDaattuumm  rroojjssttvvaa::  2211//1100--11995533  
KKrraajj  rroojjssttvvaa::    PPoolljjaannee  pprrii  MMiirrnnii  ppeeččii  
ZZaakkoonnsskkii  ssttaann::    ppoorrooččeenn  
NNaasslloovv::    VV  RRaaggoovv  lloogg  33,,  88000000  NNoovvoo  mmeessttoo  
IIzzoobbrraazzbbaa::    PPrraavvnnaa  ffaakkuulltteettaa  vv  LLjjuubblljjaannii  
PPookklliicc::      uunniivveerrzziitteettnnii  ddiipplloommiirraannii  pprraavvnniikk  
      mmaaggiisstteerr  

  
  
PPoommeemmbbnneejjššaa  ddeelloovvnnaa  mmeessttaa  iinn  rreeaalliizziirraannii  pprroojjeekkttii::  
  
11))      oodd  aapprriillaa  22000077  ddaalljjee  ddiirreekkttoorr  vv  ssvvoojjii  ddrruužžbbii  AAZZ  ZZaavvaarroovvaallnnoo  ppoossrreeddnniišškkaa  ddrruužžbbaa  dd..oo..oo..  

                  NNoovvoo  mmeessttoo  
  

22))      oodd  22000022  ddoo  22000077  pprreeddsseeddnniikk  UUpprraavvee  ZZaavvaarroovvaallnniiccee  TTiilliiaa  dd..dd..  NNoovvoo  mmeessttoo    
            ((  vv  ššttiirriihh  lleettiihh  ppooddvvoojjiitteevv  vviiššiinnee  pprreemmiijjee,,  oodd  tteeggaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  pprrooddaajjee  ŽŽZZ  ppoovveeččaannjjee  zzaa  vveečč      
            kkoott  ttrriikkrraa;;    iizz  ddookkaajj  nneeppoozznnaannee  zzaavvaarroovvaallnniiccee  TTiilliiaa  ttaa  ppoossttaallaa  zzeelloo  pprreeppoozznnaavvnnaa,,  ggaazzeellaa  mmeedd    
            zzaavvaarroovvaallnniiccaammii  vv  SSlloovveenniijjii  vv  lleettuu  22000044;;  pprreejjeemmnniiccaa  nnaajjvviiššjjeeggaa  pprriizznnaannjjaa  mmeedd  tteemmii          
            zzaavvaarroovvaallnniiccaammii  nnaa  oobbmmooččjjuu  nneekkddaannjjee  JJuuggoossllaavviijjee  zzaa  nnaajjbboolljjššoo  iinn  nnaajjbboolljj  uuppoorraabbnnoo  sspplleettnnoo    
            ssttrraann;;  bbiissttvveennoo  iizzbboolljjššaannjjee  ppoosslloovvnniihh  rreezzuullttaattoovv  ((  sskkuuppaajj  vv  tteemm  oobbddoobbjjuu  ddoobbiiččkkaa  pprreekkoo  eennee            
            mmiilliijjaarrddee,,  ppoopprraavveekk  zzaavvaarroovvaallnniihh  rreezzeerrvvaacciijj  zzaa  ookkrroogg  eennee  mmiilliijjaarrddee  ttoollaarrjjeevv......))  
  
  33))    oodd  jjuunn..  22000000  ddoo  sseepptt..  22000022  ssvveettoovvaalleecc  UUpprraavvee  TTeelleekkoomm  SSlloovveenniijjee  
            ((  vvooddeennjjee  pprroojjeekkttaa  nnaakkuuppaa  5511%%  ddeelleežžaa  TTeelleekkoomm  MMaakkeeddoonniijjee;;  uuvvrrssttiitteevv  mmeedd  ddvvaa    
            zzaaiinntteerreessiirraannaa  ppoonnuuddnniikkaa  zzaa  nnaakkuupp;;    vvooddeennjjee  vvllaaggaannjj  TTeelleekkoommaa  vv  ttuujjee  tteelleekkoomm  ooppeerraatteerrjjee  ))  
  
  44))    oodd  11999988  ddoo  22000000  ččllaann  UUpprraavvee  TTeelleekkoomm  SSlloovveenniijjee  dd..dd..  
            ((    ssooooddllooččaall  iinn  vvooddiill  ppoossppeeššeenn  pprroojjeekktt  ttrriilleettnneeggaa  rraazzvvoojjaa  vv  ddvveehh  lleettiihh;;    vvooddeennjjee  pprroojjeekkttaa        
            rreeoorrggaanniizzaacciijjee  ddrruužžbbee;;    vvooddiill  ppooddrrooččjjaa  ččlloovveešškkiihh  vviirroovv,,  pprraavvnniihh  zzaaddeevv,,  zzaavvaarroovvaannjjaa  iinn    
            ssoozzaavvaarroovvaannjjaa,,  vvaarrnnoossttii,,  nnaabbaavvee  iinn  llooggiissttiikkee  ))  
  
55))    oodd  11999955  ddoo  11999988  ggeenneerraallnnii  ddiirreekkttoorr  TTeelleekkoommaa  SSlloovveenniijjee  dd..dd..  
        ((    oobb  ddoosseeggaannjjuu  2255%%  eevvrrooppsskkiihh  cceenn  ssttoorriittvvee,,  rraazzeenn  ttff..  pprriikklljjuuččkkaa,,  oobbrreemmeenniittvviijjoo  ddoo  PPooššttee      

SSlloovveenniijjee  vv  vviiššiinnii  1177  mmiilliijjaarrdd  ssiitt,,  vviissookkiimmii  zzaallooggaammii  pprreekkoo  33  mmiilliijjaarrddee  ssiitt,,  6600..000000  ččaakkaajjooččiimmii  
nnaa  ttff    pprriikklljjuuččeekk,,  vv  ppooggoojjiihh  vviissookkee  ppllaaččiillnnee  nneessppoossoobbnnoossttii  vv  ttrraajjaannjjuu  vveečč  kkoott  ppooll  lleettaa  ––  
nneeppllaaččaanniihh  vveečč  mmeesseecceevv  vveečč  mmiilliijjaarrdd  ttoollaarrjjeevv  zzaappaasslliihh  tteerrjjaatteevv  --  ddoosseežžeennii  nnaasslleeddnnjjii  rreezzuullttaattii::  
ppoovveeččaannjjee  pprriihhooddkkaa  zzaa  9900  %%,,  pprroodduukkttiivvnnoosstt    zzaappoosslleenniihh  zzvviiššaannaa  nnaa  nniivvoo  zzaahhooddnnooeevvrrooppsskkiihh  
tteelleekkoomm  ooppeerraatteerrjjeevv,,  rreeaalliizziirraannaa  ppooččaassnneejjššaa  rraasstt  oohhooddkkoovv  vv  pprriimmeerrjjaavvii  ss  rraassttjjoo  pprriihhooddkkaa,,  
ppoovveeččaannjjee  ddoobbiiččkkaa  zzaa  225500  %%;;    uuvveeddllee  ssoo  ssee  nnoovvee  ttrržžnnee  ssttoorriittvvee  ––  IISSDDNN,,  cceennttrreexx,,  iinntteerrnneett,,    

          ddeelleežž  ttrržžnniihh  ssttoorriitteevv  vv  pprriihhooddkkuu  ssee  jjee  ppoovveeččaall  zzaa  440000  %%,,  ooddpprrlloo  ssee  jjee  1122  nnoovviihh  tteelleettrrggoovviinn,,    
          ddoonnoossnnoosstt  kkaappiittaallaa  ssee  jjee  ppoovveeččaallaa  zzaa  8855%%,,  ddooddaattnnaa  vvrreeddnnoosstt  zzaa  8800  %%,,    vviiššiinnaa    pprriihhooddkkaa  nnaa        
          zzaappoosslleenneeggaa  ssee  jjee  sskkoorraajj  ppooddvvoojjiillaa,,  vvssaakkoo  lleettoo  jjee  bbiilloo  rreeaalliirraanniihh  pprreekkoo  mmiilliijjaarrddoo  ssiitt    
          pprriihhrraannkkoovv,,  cceennaa  ddeellnniiccee  jjee  bbiillaa  mmeedd  4400..000000  iinn  4488..000000  ssiitt((  ddaannaaššnnjjaa  vvrreeddnnoosstt  ccccaa  440000  eeuurr  )),,    
          kkaarr  jjee  rreeaallnnoo  bbiissttvveennoo  vviiššjjee  oodd  ddaannaaššnnjjee  vvrreeddnnoossttii,,  zzaallooggee  zzmmaannjjššaannee  nnaa  ttrreettjjiinnoo  vvrreeddnnoossttii,,    



      zzaaddoollžžeennoosstt  ddrruužžbbee  ssee  jjee  bbiissttvveennoo  zznniižžaallaa,,  iizzvveeddeennoo  jjee  bbiilloo  llaassttnniinnsskkoo  pprreeoobblliikkoovvaannjjee  ppooddjjeettjjaa    
      vv  ddeellnniišškkoo      ddrruužžbboo,,  vv  cceelloottii  ssoo  bbiillee  ppookkrriittee  ppoottrreebbee  kkuuppcceevv  ppoo  ttff  pprriikklljjuuččkkiihh  ––  zzggrraajjeenniihh  vv  tteemm    
      oobbddoobbjjuu    pprreekkoo  115500..000000,,  tteehhnnoolloošškkii  nniivvoo  oommrreežžjjaa  ddvviiggnnjjeenn  nnaa  zzaahhooddnnooeevvrrooppsskkii,,  nnaa  nnoovvoo    
      uuvveeddeennee  iinn  iizzvvaajjaannee  mmeerriittvvee  zzaaddoovvoolljjssttvvaa  kkuuppcceevv  iinn  uugglleeddaa  ddrruužžbbee  ppoo  ssooddoobbnniihh  ssttaannddaarrddiihh  iinn    
      ddoosseežžeennoo  ssttaallnnoo  iizzbboolljjššeevvaannjjee,,  iizzvveeddeennaa  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjaa  ppooddjjeettjjaa  ––  SSAAPP,,  AALLMMAA,,  iizzllooččiitteevv    
      ppoommoožžnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  iizz  ddrruužžbbee  ss  pprreekkoo  ssttoo  ppeettddeesseett  zzaappoosslleenniimmii,,  zzaappoosslliitteevv  ookkrroogg  33110000    
      ddeellaavvcceevv……))..  
  
66..  oodd  11999944  ddoo  11999955  ggeenneerraallnnii  ddiirreekkttoorr  PPTTTT  ppooddjjeettjjaa  SSlloovveenniijjee  

  ((    pprriipprraavvaa  iinn  iizzvveeddbbaa  pprroojjeekkttaa      ddeelliittvvee  ppooddjjeettjjaa  ss  88550000  zzaappoosslleenniimmii  nnaa  PPooššttoo  iinn  TTeelleekkoomm    
          SSlloovveenniijjee;;    pprriiččeetteekk  uuvvaajjaannjjaa  ttrržžnneeggaa  pprriissttooppaa  vv  ddoo  tteeddaajj  ppoovvsseemm  nneettrržžnnoo  ddeelloovvnnoo  oobbnnaaššaannjjee    
          zzaappoosslleenniihh  pprriipprraavvaa  iinn  iizzvvaajjaannjjee  zzmmaannjjššeevvaannjjaa  ssttrroošškkoovv  ppooddjjeettjjaa  ))  
  
77))    oodd  ookktt..  9933  ddoo  ookktt..  9944  ppoommooččnniikk  ggeenneerraallnneeggaa  ddiirreekkttoorrjjaa  PPTTTT  ppooddjjeettjjaa  SSlloovveenniijjee    
            ((    ppoovvsseemm  nnaa  nnoovvoo  uuvvaajjaannjjee  ttrržžnniihh  pprriissttooppoovv  ddoo  kkuuppcceevv  ssttoorriitteevv;;    bbiissttvveennoo  zznniižžaannjjee  ssttrroošškkoovv    
            PPoosslloovvaannjjaa;;  zzaaččeetteekk  uuvveelljjaavvlljjaannjjaa  ttrržžnneeggaa  pprriissttooppaa  ddoo  kkuuppcceevv  ))  
  
88))    oodd  11999900  ddoo  11999933  ddiirreekkttoorr  JJaavvnneeggaa  ppooddjjeettjjaa  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo  
          ((  uuvveeddbbaa  kkoommuunniicciirraannjjaa  ss  kkuuppccii  ssttoorriitteevv  pprreekkoo  oobbččaassnneeggaa  ggllaassiillaa;;  iizzllooččiitteevv  ppoommoožžnniihh    
          ddeejjaavvnnoossttii;;  uuvveeddbbaa  pplliinniiffiikkaacciijjee  vv  NNoovveemm  mmeesstt;;  rreeaalliizzaacciijjaa  hhiittrreejjššeeggaa  rraazzvvoojjaa  ss  ppoommooččjjoo    
            iizzddaanniihh  oobbvveezznniicc;;  bbiissttvveennoo  zzmmaannjjššaannjjee  ssttrroošškkoovv  ppoosslloovvaannjjaa  ))  
  
99))  oodd  11999922  ddoo  11999900  ččllaann  iinn  pprreeddsseeddnniikk  IIzzvvrrššnneeggaa  ssvveettaa  OObbččiinnee  NNoovvoo  mmeessttoo  
        ((  rreeaalliizziirraann  vviissookk  rraazzvvoojj  oobbččiinnee  vv  ššiirrššeemm  ssmmiisslluu;;  uuvveeddeennaa  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjaa  ppoosslloovvaannjjaa  ss    
          SSttrraannkkaammii;;  ppoolleegg  rreeddnneeggaa  ddeellaa  vvooddiill  ssaannaacciijjoo  ZZaavvooddaa  zzaa  ppoožžaarrnnoo  vvaarrnnoosstt,,  sseeddaajj  GGaassiillsskkoo    
          rreeššeevvaallnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo  ––  tteeddaajj  uuvveeddeennee  nneekkaatteerree  nnoovvoossttii  vv  ppoosslloovvaannjjuu  ssee  iizzvvaajjaajjoo  ššee    
          ddaanneess  ))  
  
1100))  oodd  11997788  ddoo  11998822  ppoommooččnniikk  ddiirreekkttoorrjjaa  CCeessttnneeggaa  ppooddjjeettjjaa  NNoovvoo  mmeessttoo  
        ((  ooddggoovvoorreenn  zzaa  ppooddrrooččjjee  ččlloovveešškkiihh  vviirroovv,,  ssppllooššnniihh  iinn  pprraavvnniihh  zzaaddeevv  ))  
  
PPoojjaassnniilloo::  mmeennjjaavvee  ddeelloovvnniihh  mmeesstt  vv  ookkvviirruu  PPTTTT  ssiisstteemmaa  oozz..  TTeelleekkoommaa  SSlloovveenniijjee  ssoo  bbiillee  rreezzuullttaatt  
iizzvveeddeenniihh  rreeoorrggaanniizzaacciijjsskkiihh  sspprreemmeemmbb;;  vv  vvsseehh  pprriimmeerriihh  mmeennjjaall  ddeelloovvnnaa  mmeessttaa  nnaa  ppooddllaaggii  
ppoovvaabbiillaa  ((rraazzeenn  vv  lleettuu  22000000))  
  
ZZnnaannjjee  jjeezziikkoovv::  aanngglleešškkoo  
OOssttaallee  iizzkkuuššnnjjee::  ččllaannssttvvoo  vv  NNSS,,  ččllaann  UUOO  GGZZSS  zzaa  DDoolleennjjsskkoo  iinn  BBeelloo  kkrraajjiinnoo,,  
oobbččiinnsskkii  ssvveettnniikk  vv  MMOO  NNoovvoo  mmeessttoo  žžee  ččeettrrttii  mmaannddaatt,,  vv  ssvveettuu  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii  ddeelluujjeemm  žžee  
pprreekkoo  ddvvaajjsseett  lleett,,  ddrržžaavvnnii  ssvveettnniikk  RRSS  vv  pprreetteekklleemm  mmaannddaattuu,,  uuddeelleežžbbaa  nnaa  šštteevviillnniihh  sseemmiinnaarrjjiihh  ss  
ppooddrrooččjjaa  vvooddeennjjaa,,  kkoommuunniicciirraannjjaa,,  oorrggaanniizzaacciijjee,,  oosseebbnnoo  ppoozznnaannssttvvoo  vveelliikkoo  ppoosslloovvnniihh  
ppaarrttnneerrjjeevv,,  ppoolliittiikkoovv  iinn  ddrruuggiihh;;  pprreejjeemmnniikk  vveečč  pprriizznnaannjj  zzaa  ddeelloo..  
  
IImmeettnniikk  lliicceenncc  zzaa  ddeelloo  vv  uupprraavvii  zzaavvaarroovvaallnniiccee,,  zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  nnaalloogg    zzaavvaarroovvaallnneeggaa  zzaassttooppaannjjaa,,  
zzaavvaarroovvaallnneeggaa  ppoossrreeddoovvaannjjaa,,  nneepprreemmiiččnniinnsskkeeggaa  ppoossrreeddoovvaannjjaa,,  zzaa  ddeelloo  vv  NNSS,,  oopprraavvlljjeenn  
pprraavvoossooddnnii  iizzppiittaa  iinn  ddrruuggoo..  
  
OOddnnooss  ddoo  ookkoolljjaa::  kkoott  ggeenneerraallnnii  ddiirreekkttoorr  ooddllooččiill,,  ddaa  jjee  bbiill  TTeelleekkoomm  SSlloovveenniijjee  mmeedd  uussttaannoovviitteelljjii  
PPoosslloovvnnee  ššoollee  IIEEDDCC  BBlleedd,,  vveelliikkoo  vvllaaggaall  vv  ššppoorrtt,,  nnaa  hhuummaanniittaarrnnaa  ppooddrrooččjjaa,,  zznnaannoosstt,,  kkuullttuurroo....  
  
KKaazznnoovvaannoosstt::        ššee  nniikkoollii  pprraavvnnoommooččnnoo  kkaazznnoovvaann  zzaa  kkaazznniivvoo  ddeejjaannjjee  aallii  pprreekkrrššeekk  
  
NNoovvoo  mmeessttoo::  mmaajj  22001100            mmaagg..  AAddoollff  ZZuuppaann  
  


