UPRAVITELJ OŠO ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI RADENCI
Naziv: ASD d.o.o., ki ga zastopa direktor Drago Mir
Naslov: Boračeva 32c, 9252 Radenci
Matična številka: 5580854000
Davčna št.: SI50385780
TEL.1/FAX: 02 5669 889
TEL.2, GSM: 031 627 098
(v nadaljevanju Upravitelj)
in
PREJEMNIK TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV:
Ime in priimek: oz.
Naziv podjetja: ,
ki ga zastopa direktor
Naslov:
Davčna št.:
Tel. 1:
Tel. 2:/ GSM:
(v nadaljevanju Naročnik)
Skleneta
POGODBO ŠT: _____ / _____ O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU
NAROČNIŠKEGA PRIKLJUČKA V
ODPRTEM ŠIROKOPASOVNEM OMREŽJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
V OBČINI RADENCI
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Uvodoma se ugotavlja, da:
• je Občina lastnik omrežja, ki je bilo zgrajeno s sredstvi, pridobljenimi v
okviru razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano „Ukrep
321 – Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo“(v
nadaljnjem besedilu Razpis);
• je Upravitelj sklenil pogodbo o gostovanju Operaterja v Omrežju;
• »Pogodba št. ____ / ____ o upravljanju in vzdrževanju naročniškega
priključka v odprtem širokopasovnem omrežju elektronskih komunikacij

•
•
•
•
•

v občini Radenci« (v nadaljevanju Pogodba) ureja medsebojna razmerja
med Upraviteljem in Naročnikom glede prenosa in distribucije storitev
Operaterja do Naročnika znotraj Omrežja, ki ga upravlja in vzdržuje
Upravitelj;
je Naročnik z Operaterjem sklenil naročniško pogodbo (in morebitne
anekse) in vzpostavil veljavno naročniško razmerje;
je Operater zadolžen za dobavo in predajo signala svojih storitev v TK
prostoru Upravitelju, ta pa za prevzem in distribucijo le-tega znotraj
Omrežja do Naročnika;
je razmejitvena točka na strani Naročnika točka v optični priključni dozi,
ki je preko interne inštalacije povezana na omarico na objektu (hišna
predajna točka)
je razmejitvena točka odgovornosti na strani Operaterja vmesnik (port)
na agregacijskem stikalu na priključni točki omrežja v TK prostoru
Upravitelja;
je Upravitelj edini pooblaščen in zadolžen za gradnjo, upravljanje in
vzdrževanje celotnega Omrežja in s tem tudi naročniškega dela omrežja
in priključka do Naročnikove hišne predajne točke (omarice na objektu).
PREDMET POGODBE
2. člen

Predmet Pogodbe je upravljanje in vzdrževanje distribucijskega dela Omrežja.
3. člen
S to Pogodbo Naročnik soglaša z gradnjo in vzdrževanjem distribucijskega dela
Omrežja, postavitvijo distribucijskega jaška in izvedbo naročniškega priključka
do in v svojem stanovanjskem objektu in gradnjo distribucijskih delov Omrežja
do sosednjih stanovanjskih objektov skladno tehničnim zahtevam in potrebam
Upravitelja, s čemer v nobenem primeru ne nasprotuje gradnji drugih
naročniških priključkov prek njegovega zemljišča in/ali stanovanjskega
objekta do sosednjih zemljišč in stanovanjskih objektov drugih Naročnikov.
Istočasno Naročnik soglaša in omogoča Upravitelju prost dostop do hišne
predajne točke (omarice na objektu) v namene vzdrževanja ali odklopa
Naročnika v primeru, da Naročnik ne poravna svojih finančnih obveznosti do
Upravitelja oz. Občine ali preneha uporabljati storitve kateregakoli v Omrežju
gostujočega Operaterja.

4. člen
Določila te Pogodbe skupaj s Splošnimi pogoji in Cenikom Upravitelja za
Naročnike rezidente, objavljenimi na spletnih straneh Upravitelja, se nanašajo
na Omrežje, v katerem želi Naročnik imeti zgrajen naročniški priključek.
POGOJ ZA PRIKLJUČITEV
5. člen
Pogoj priklop naročniškega priključka Naročnika je:
 enkratno plačilo zneska priključnine, ki jo Naročnik plača Občini;
 podpis pogodbe iz tretje alineje 1. člena te Pogodbe;
 plačilo zneska za izgradnjo naročniškega priključka v primeru širitve
Omrežja, skladno s Cenikom za naročnike;
 plačilo priključnine Operaterja Upravitelju za vstop in gostovanje v Omrežju;
 izpolnjevanje vseh tehničnih pogojev Omrežja za izvedbo naročniškega
priključka;
 plačilo vseh potrebnih stroškov za izvedbo Naročnikovega priključka skladno
s Cenikom za naročnike;
 podpis naročniške pogodbe med Operaterjem in Naročnikom, s katero se
Naročnik naroči na prejemanje vsaj ene od storitev Operaterja ter izdaja
naročila Operaterja Upravitelju o izvedbi in vključitvi naročniškega priključka
pri Naročniku;
PRIKLJUČNINA
6. člen
Priključnina za priklop naročniškega priključka na območju omrežja je znesek,
ki ga skladno s Cenikom in sklepom Občinskega sveta Občine Radenci mora na
TRR Občine Radenci plačati vsako na novo priključeno gospodinjstvo.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta Pogodba je sklenjena za nedoločen čas do prekinitve pogodbe.

8. člen
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe stranki.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme
po en izvod.
Pogodbene stranke bodo morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševale po
mirni poti, v kolikor pa tone bi bilo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno
stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.
Radenci, __________________
Upravitelj
ASD d.o.o.
__________________
Naročnik
____________________________________

