Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00)
RAZGLAŠAM
ODLOK O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE
LOKALNIH KABELSKO DISTRIBUCIJSKIH STORITEV
IN Z NJIMI POVEZANIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV
Št.: K0321-11/00
Datum: 19.1.2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec.

Na podlagi 5.alinee 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločbe in sklepi US, Uradni list RS, št.6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 100/00) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave št. 40/00), je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18.januarja 2001 sprejel

ODLOK
O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE
LOKALNIH KABELSKO DISTRIBUCIJSKIH STORITEV
IN Z NJIMI POVEZANIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV
1. člen
Subjekti, ki v skladu z veljavnimi predpisi opravljajo tržne telekomunikacijske storitve na lokalni ravni,
morajo voditi kataster omrežij in naprav v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za
vodenje in vzdrževanje komunalnega katastra in nuditi ustrezne podatke občinskemu
geoinformacijskemu sistemu.

2. člen
Subjekti iz 1.člena imajo pravico na podlagi pogodbe uporabljati podatke iz občinskih baz
geoinformacijskih podatkov, potrebne za vodenje lastnega katastra. Digitalne podatke lastnega katastra
pa so dolžni nuditi drugim nosilcem posameznih slojev občinskega geoinformacijskega sistema.

3. člen
Subjekti iz 1.člena so dolžni zagotoviti, da kataster nudi podatke o lokaciji in poteku elementov omrežja,
skupnem polaganju vodov z drugimi komunalnimi napravami in vodi in o priključnih mestih hišnih
razvodov.

4. člen
Subjekti iz 1.člena morajo ne glede na določbe predpisov o varovanju podatkov posebej skrbeti za
preprečitev izgube oziroma uničenja podatkov iz katastra. V tem okviru so, med drugim dolžni najmanj
enkrat v treh mesecih stanje dogovorjenega obsega podatkov iz katastra, ki ga vodijo, predajati občinski
službi za informacijski sistem.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o koncesiji za postavljanje, vzdrževanje in
upravljanje lokalnih sistemov za kabelski prenos radijskih in televizijskih signalov (Uradne objave,
št.7/95).

6. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: K0321-11/00
Datum: 18.1.2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec.

