PODJETJE ZA PTT PROMET KRANJ, n.sol.o.,Kranj, Mirka Vadnova 13, TOZD
za ptt promet Kranj, ki jo zastopa vodja TOZD Dragica Jenko(v nadaljevanju: TOZD'Ze ptt promet Kranj)
i

y

KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽIŠČ E ki jo zastopa predsednik sveta KS Franc
Vodopivec,
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE, ki jo zastopa predsednik sveta KS Anton Jenko,
KRAJEVNA SKUPNOST JOŠT, ki jo zastopa predsednik sveta KS Janez Novak
so se na osnovi 8. in 18. č lena Samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Območ ne SIS za ptt promet Kranj za obddbje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88) dogovorile in sklenile naslednjo

POGODBO

1. č len
Krajevne skupnosti naro č ajo, da TOZD za ptt promet Kranj zgradi krajevno
kabelsko TK omrežje v naseljih STRAŽIŠ ČE, BITNJE in JOŠT, po projektu,
številka P-390/83 - TEGRAD LJUDLJANA.
Pogodbene stranke ugotavljajo', da je za vklju č itev naro č niških telefonskih
naprav na obmo č ju naselij iz 1. odstavka tega č lena potrebno zgraditi
glavno in distributivno omrežje od ATC do razvodiš č , razvodno onrežje od
razvodiš č do POšameznihnaro č nikov, vklju č no s hišno telefonsko instalacijo,
preusmeriti obstoje č e naro č nike na novozgrajeno omrežje in demontirani opuš č eno TK omrežje.
Vključ itev telefonov se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za
celotno novozgrajeno omrežje.
Za zgraditev razvodnega omrežja od KO do tf aparata in vklju č itev telefonov
se sklene pogodba s TOZD TELEKOMUNIKACIJE.

2. č len
Pogodbene stranke nadalje ugotavljajo, da TOZD za ptt promet Kranj v svojem
programu razvoja nima predvidenih finan č nih sredstev za gradnjo TK omrežja,
zato stroški izgradnje omrežja iz 1. č lena te pogodbe bremenijo krajevne
skupnosti, vendar pa mora TOZD za ptt promet Kranj zagotoviti osnovne kapacitete (RATC in spojne poti do GATC).
3. č len
S to pogodbo pogodbene stranke urejajo medsebojrie pravice in obveznosti
pri gradnji TK objektov iz 1. č lena te pogodbe.

8. člen
Podjetje za ptt promet Kranj bo zagotovilo brezpla č en strokovni nadzor
nad gradnjo TK objektov iz 1. č lena te pogodbe v okviru delovnega č asa.
9. člen
Po zaklju č eni gradnji krajevnih kabelskih telefonskih omrežij v naseljih
iz 1. č lena te pogodbe opravi Podjetje za ptt promet Kranj kontrolo kvalitete del (PTT vestnik,št.14/85), ob č inski upravni organ, ki je izdal
potrebno dovoljenje za gradnjo, pa opravi tehni čni pregledobjektov in
izda uporabno dovoljenje.
Vsi stroški, ki so' vezani na izvedbo tehni č nega pregleda in izdajo t uporabnega dovoljenja, bremenijo krajevne skupnosti.
10. člen
Krajevne skupnosti pred za č etkom izgradnje krajevnih kabelskih telefonskih
omrežij predložijo TOZD za ptt promet Kranj spisek vseh , zainteresiranih za
telefonski priklju č ek v naseljih STRAŽIŠ ČE, BITNJE in JOŠT. Spisek je sestavni del te pogodbe, ki ni dokon č en, vendar ne more biti ve č ji, kot je
razpoložljivih priklju čkov v RATC Stražiš č e za posamezne krajevne skupnosti.
Delilnik priklju čkov za posamezne krajevne skupnobti je sestavni del pogodbe in je naslednji:
• Krajevna skupnost STRAŽIŠ ČE
Krajevna skupnost BITNJE
Krajevna skupnost JOŠT
Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Krajevna skupnost ŽABNICA
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priključ kov
priključ kov
priklju č kov
priklju č kov
priklju č kov

11. člen
Vklju č evanje telefonskih priklju č kov po dostavljenem spisku se izvede po
pridobitvi uporabnega dovoljenja. V ta namen krajevne skupnosti sklenejo
posebno pogodbo s Podjetjem za ptt promet Kranj, TOZD Telekomunkacije Kranj,
po predhodni zagotovitvi sredstev za vklju č evanje in potrebnih soglasij
lastnikov zemljiš č in stavb. V kolikor pa bo pooblaš č ena organizacija izvajala tudi omrežje od kabelSkih objektov do naro č nikov, vklju č-no s kasetami dvoj č kov in hišno instalacijo, mora izvajalec pred sklenitvijo pogodbe
za vklju č evanje priklju č kov dostaviti spisek naro č nikov po kabelskih objektih, krajevne skupnosti pa vsa soglasja lastnikov zemljiš č in stavb, ki so
tangirani z gradnjo omrežja od kabelskih objektov do naro č nikov.
Č e interesenti želijo zemeljsko TK omrežje od kabelskih objektov do naro č nikov, le-ta ni predmet te pogodbe ter ga PTT ne vzame v osnovna sredstva.
12. č len
Vsi interesenti, ki želijo uveljavljati-prednosti preselitve telefonskih
priključ kov na TK omrežje, ki je predmet te pogodbe, se morajo vklju č iti
v akcijo krajevnih skupnosti in preko krajevnih skupnosti uveljavljati
prednost preselitve telefonskega priklju č ka.

priključek, ki se vodi za to obmo č je pri Podjetju za ptt promet Kranj,
razen v primerih, ko ni tehni č nih možnosti priklju čkov v ATC.

KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽIŠ ČE

PODJETJE ZA PTT PROMET KRANJ
n.sol.o., Kranj, Mirka Vadnova 13

Številka:
Datum:

TOZD ZA PTT PROMET KRANJ
o.sub.o., Kranj, Poštna ulica 4
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Številka:
Datum:
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Vodja TOZD
Dragica JENKO, ptt.o

KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE
Številka:
Datum:

77,17
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KRAJEVNA SKUPNOST JOŠT
Številka:
. Datum:
Al .ch,

Preds ik sveta
Jane

PODJETJE ZA PTT PROMET KRANJ, n.sol.o., Kranj, Mirka•Vadnova 13,
TOZD ZA PTT PROMET KRANJ, ki ga zastopa vodja TOZD Jenko Dragica.,
ptt oec. (v nadaljevanju: TOZD ZA PTT PROMET KRANJ)
in
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE, ki jo zastopa predsednik sveta KS
JENKO TONE (v nadaljevanju: KRAJEVNA SKUPNOST)
sta se na osnovi 8. in 18. č lena Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Obmo č ne SIS za ptt promet Kranj za obdobje 1986 - 1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86) dogovorila in sklenila nas]

ANEKS A 2
k pogodbi št. 51/1-89 z dne 19. 1. 1989.
1. č len
Izgradnja razvodnega kabelskega omrežja na obmo č ju KS Bitnje, na
osnovi ponudbe Gorenjske obrtne zadruge Kranj, Likozarjeva la, z
dne lo. 8. 1989 znaša 83.800.000.- din.
2. č len
Sredstva iz 1. č lena tega . aneksa je KS Bitnje dolžna v 8 dneh po
podpisu tega aneksa nakazati na žiro ra č un TOZD za PTT promet Kr,
št. 515oo - 601 - 1389o.

5. č len
Vsi ostali č lani iz pogodbe št. 51/1-89 med Podjetjem za PTT pro
Kranj, TOZD za PTT promet Kranj in KS Bitnje ostanejo nespremenj
4. č len
Ta aneks je napisan v 6 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po tri izvode in stopi v veljavo, ko ga podpiš
obe pogodbeni stranki.
Podjetje za ptt promet Ki
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE
TOZD za PTT promet KRANJ,
Št.: 04~
Št.:
54/5 -b9
1989
Datum .
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: 7 OC;JETJE KRANJ. o.o., Krani. Mirka Vadnova 13.
direktor Maksimilijan ERZIN. dinj_oec.
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(v nadaljevanju: investitor)
in
KRAJEVNA SKUPNOST sTRAZISCE. ki jo zastooa nredsednik sveta KS
Rok 7IBERT
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJE, ki jo zastopa predsednik sveta KS Anton
JENKO
KRAJEVNA SKUPNOST JOST. ki jo zastopa predsednik sveta KS Janez
NOVAK
iv nadaljevanju: krajevne skupnosti)
sklepajo
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k Po g odbi številka: 51/1 - 89 z dne 19.1.8Sl. č len
Pogodbene stranke soolaŠajo, da se spisku iz 10. Č lena Pogodbe
Številka: S1/1 - 89 z dne 19.1.89, doda:
- 30 telefonskih priklju č kov v KS StraŽiš Č e,
- 20 telefonskih priklju č kov v KS Bitnje in
- 3 telefonski priklju č ki v KS Jošt.
Spisek dodatnih interestov je sestavni del tena aneksa in je
dokon č en.
Krajevne skupnosti so dolžne s p isek dodatnih interesentov dostaviti na PTT podjetje Kranj do 28.2.1991.

2. č len
Po g odbene
stranke
soglaŠalo.
da
r č voaneaa
dograditev
telefonskega omreZja za interesente oo s p isku iz l. č lena tena

aneksa_ izvedejo izvajalci Že obstoje č ega razvodnega telefonskega
omrežja.
izgradnje razvodnega telefonskega omrežja bremenijo
Stroški
krajevne skupnosti.
3. č len
Pogodbene stranke so g lašajo, da se interesenti s spiska iz l.
č lena tega aneksa vklju č ijo v javno telefonsko 'Omrežje no
vklju č itvi nove GATC Kranj.
Krajevne sku p nosti so dolžne ob vklju č itvi:.'-telefonskih
W
vsnospriklju č kov v javno telefonsko omrežje pla č ati kO'"za
tavitev glavnega naro č niškega telefona na dan vklju č itve.
4- č len
Vse
3
ostale dolo č be po Pogodbi podpisani med investitorjem in
krajevnimi skunnostmi ostanejo nespremenjene.

5. č len
Aneks je na p isan v 8 enakih izvodih_ od katerih p rejme vsaka
pogodbena p tranka po 2 izvoda in stopi v veljavo, ko ga podniSejo
vse stranke.

PTT PODJETJE KRANJ, p.o.
Kranj. Mirka Vadnova 13

KRAJEVNA SKUPNOST
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KRAJEVNA SKUPNOST
BITNJE

KRAJE:~ SKUPNOST
JOST

Stevilka:«M4
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Predsednik sveta KS:
go

Anton JENKO

Datum:
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4.Preds q:ik sveta KS:

