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Vprašanja in odgovori na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Vprašanje št. 113:
Navezujemo se na primer Občine Kranjska gora kjer so zaznane 3 bele lise oz. 5 gospodinjstev. Za
izgradnjo vseh zahtevanih belih lis v Občini Kranjska Gora je potrebno izvesti gradbena dela na 9km
trase. Po naših izračunih je potrebno vložiti 91.000€ za izpolnitev obveznosti do MJU. Takih primerov
je po naši prvi oceni 23 občin v kolikor pa se spustimo v natančen pregled pa verjamemo, da se bo ta
številka le še dvignila.
Vprašanja (vljudno prosimo, da odgovarjate z DA ali NE saj bodo odgovori le na tak način transparentni
in enoznačni):
Odgovor št. 113:
Na vaša vprašanja žal ne moremo odgovoriti z DA ali NE zaradi možnosti dvoumnega ali napačnega
tolmačenja oziroma interpretacije takšnih odgovorov, ki bi lahko nastali, če pojasnila ne bi bila v celoti
zapisana. Hvala za razumevanje.
Vprašanje a):
Glede na podano kalkulacijo (91.000€ in 5 gospodinjstev) je strošek na posamezno gospodinjstvo
18.200. Ali pravilno razumemo, da nam od omenjenega stroška na gospodinjstvo (18.200€) pripada
1.200€ sofinanciranja (Da/Ne)?
Odgovor a):
Ministrstvo bo v geografskem segmentu redke poseljenosti sofinanciralo največ do 1.200,00 EUR za
vsako gospodinjstvo na območju belih lis, kar predstavlja znesek javno upravičenega stroška za vsako
gospodinjstvo na območju belih lis. Na javni razpis prijavitelj kandidira s ceno javnega sofinanciranja
za posamezno gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, ki bo enotna za vsa gospodinjstva na belih lisah v
določenem sklopu in katere višina ne sme preseči 1.200,00 EUR. Prijavitelj na javni razpis lahko
kandidira le za celoten sklop. Izbrani prijavitelj bo v predloženem vsakokratnem zahtevku za izplačilo
po kvartalnih situacijah obračunal znesek, ki bo enak številu v tistem kvartalu omogočenih priključkov
gospodinjstvom na belih lisah pomnožen s to enotno ceno javnega sofinanciranja za posamezno
gospodinjstvo na beli lisi brez DDV.

Vprašanje b):
Ali Ministrstvo vztraja pri tako nemogočih pogojih izgradnje (Da/Ne)?
Odgovor b):
Vsi pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so navedeni v besedilu javnega razpisa in pripadajoče
razpisne dokumentacije.
Vprašanje c):
Ali Ministrstvo razmišlja o spremembi pogoja o 100% pokrivanju posameznega sklopa (Da/Ne)?
Odgovor c):
Ministrstvo ne predvideva sprememb razpisnih pogojev.
Vprašanje d):
Ali se Ministrstvo zaveda, da s takim razpisom sili potencialne ponudnike, da delajo v lastno škodo oz.
tvegajo dolgoročne finančne težave ponudnika, saj se tak projekt niti po 10ih letih ne bo povrnil
(Da/Ne)?
Odgovor d):
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo
gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske
komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis.
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva na območjih,
kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom
omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s
in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti ni bilo
izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih, ki bi
omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Na ministrstvu se zavedamo, da je zaradi redke in razpršene poseljenosti gradnja odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije draga, zato so tam poslovni investicijskih modeli brez
pomoči javnih sredstev verjetno ekonomsko neopravičljivi. Z namenom, da bo za investitorje gradnja
širokopasovne infrastrukture na belih lisah ekonomsko privlačnejša, so za gradnjo omrežij na teh
območjih zagotovljena javna sredstva na podlagi zadevnega javnega razpisa. Omrežja zgrajena na
podlagi zadevnega javnega razpis po zaključku gradnje ostanejo v lasti izbranega prijavitelja.
Vprašanje e):
Iz naše ocene 18.200€ na gospodinjstvo izhaja da bo višina Uporabnine ŠO do operaterja okoli
150,00€/mesec (18.200€/10let/12 mesecev= 151,66€). Ali bo Ministrstvo omejevalo
višino
Uporabnine ŠO do operaterja (Da/Ne)?
Odgovor e):
Pri pripravi vloge je pomembno, da potencialni prijavitelj v analizi finančne konstrukcije svojega
projekta predvidi tudi vpliv cene veleprodajnega dostopa na penetracijo v novozgrajenem omrežju in
s tem vzdržnost projekta.
Vprašanje f):
Dejstvo iz točke e. je mogoče zgolj ob 100% penetraciji. Ob predpostavki, da se bo za ŠO omrežje
odločilo le 20% gospodinjstev (V primeru Kranjske gore torej le eno gospodinjstvo) je potrebno
omenjeni strošek izgradnje prenesti na njih, kar pomeni, da bo Uporabnina ŠO v višini 151,00€ x 5 =
755,00€/mesec. Ali se Ministrstvo dopušča to rešitev (Da/Ne)?
Odgovor f):
Pogoji, ki jih bo nudil izbrani prijavitelj vsem zainteresiranim ponudnikom storitev v svojih omrežjih v
vseh občinah celotnega posameznega sklopa, morajo biti enaki za vse ponudnike storitev, kot je to
določeno v 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije,

citiramo: "Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega javnega razpisa širokopasovno omrežje,
ki je zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega razpisa in je
dostopno vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji.". Pri tem je tudi pomembno, da potencialni
prijavitelj v analizi finančne konstrukcije svojega projekta predvidi tudi vpliv cene veleprodajnega
dostopa na penetracijo v novozgrajenem omrežju in s tem vzdržnost projekta.
Vprašanje g):
Občine se glede na velikost in število BL zelo razlikujejo med seboj – posledično se spreminja tudi
višina stroška, ki ga je potrebno vložiti v posamezno občino iz strani ponudnika. Ali bo Ministrstvo
dovoljevalo ponudniku, da operaterjem zaračunava različne višine Uporabnin ŠO glede na vložena
sredstva (Da/Ne)?
Odgovor g):
Pogoji, ki jih bo nudil izbrani prijavitelj vsem zainteresiranim ponudnikom storitev v svojih omrežjih v
vseh občinah celotnega posameznega sklopa, morajo biti enaki za vse ponudnike storitev, kot je to
določeno v 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije,
citiramo: "Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega javnega razpisa širokopasovno omrežje,
ki je zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega razpisa in je
dostopno vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji.". Pri tem je tudi pomembno, da potencialni
prijavitelj v analizi finančne konstrukcije svojega projekta predvidi tudi vpliv cene veleprodajnega
dostopa na penetracijo v novozgrajenem omrežju in s tem vzdržnost projekta.
Vprašanje h):
Glede na dodatne razpisne zahteve je potrebno zgraditi tudi dodaten vod. Ponovno smatramo da bo
strošek omenjene izgradnje omenjenega voda zelo visok in ga bo pokrival eventualni najemnik tega
voda. Ali je višina Uporabnine dodatnega voda v celoti prepuščena ponudniku
(Da/Ne)?
Odgovor h):
Pri podvojevanju vodov do stavb z gospodinjstvi, ki so bela lisa, ne bi smelo biti težav. Mnenje
ministrstva je, da so zdaleč največji stroški za gradnjo podzemnih vodov gradbena dela, ki jih je
potrebno izvesti ne glede na izbran premer cevi oziroma potrebno polaganje dveh cevi. Za določeno
število uporabnikov se v položeno cev poleg načrtovanega števila vodov (optičnih vlaken, bakrenih
paric …) načeloma lahko vgradi tudi dodatno prav tako število vodov, ne da bi bilo za to potrebno
načrtovati cevi z mnogo večjim premerom ali vgraditi celo dodatne cevi, kar pa tudi ne bi znatno
povišalo stroškov projekta, razen v redkih izjemnih primerih, ko bi šlo na eni trasi za izredno veliko
število vodov.
Vprašanje št. 114:
Izpostavili bi našo željo po podaljšanju roka oddaje ponudbe saj je rok za oddajo absolutno prekratek
in ne dovoljuje korektne priprave ponudbe. Do danes smo vam to željo izrazili že štirikrat a jo vedno
selektivno odstranite iz spiska vprašanj. Iz vaše strani smo prejeli tudi potrdilo da ste vprašanje prejeli
zato ne razumemo zakaj nanj ne želite odgovarjati. Ponovno vas naprošamo, da podaljšate rok za
oddajo ponudbe za vsaj 60dni.
Odgovor št. 114:
Obveščamo vas, da je dne 9. 3. 2018 v Uradnem listu RS, številka 16/2018, objavljena sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in
uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno
ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih,
na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo,
kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
- Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi
obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z

-

obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo
polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure.
Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana (tiskovno središče MJU)
in bo javno.

Sprememba zadevnega javnega razpisa je objavljena tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 115:
Na kakšen način Ministrstvo garantira izplačila sofinanciranih sredstev v predvidenih letih, glede na to
da proračuna za leto 2020 in 2021 še nista sprejeta?
Odgovor št. 115:
Ministrstvo ima skladno s sprejetim proračunom RS za leti 2018 in 2019 že zagotovljena sredstva.
Skladno s pravicami porabe Evropskega sklada za regionalni razvoj pa so zagotovljena sredstva za
celotno obdobje sofinanciranja operacij od 2018 do 2021. Dinamika črpanja sredstev je v spodnji
tabeli.
Proračunska postavka

Prog.
območje

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

1.285.056,00

3.426.816,00

2.570.112,00

1.285.056,00

8.567.040,00

321.264,00

856.704,00

642.528,00

321.264,00

2.141.760,00

1.606.320,00

4.283.520,00

3.212.640,00

1.606.320,00

10.708.800,00

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

934.416,00

2.491.776,00

1.868.832,00

934.416,00

6.229.440,00

233.604,00

622.944,00

467.208,00

233.604,00

1.557.360,00

1.168.020,00

3.114.720,00

2.336.040,00

1.168.020,00

7.786.800,00

180061 - PN2.1 – Gradnja odprte
širokopasovne infrastrukture-14- Vzhod
20-V-EU
180062 - PN2.1 – Gradnja odprte
širokopasovne infrastrukture-14- Vzhod
20-V-slovenska udeležba
Skupaj

Proračunska postavka

Prog.
območje

180063 - PN2.1 – Gradnja odprte
širokopasovne infrastrukture-14- Zahod
20-Z-EU
180064 - PN2.1 – Gradnja odprte
širokopasovne infrastrukture-14- Zahod
20-Z-slovenska udeležba
Skupaj

Vprašanje št. 116:
Med posebnimi pogoji je zahteva (Pogoj št.1) za podvojitev vodov: Občina Kranjska Gora, ima dve
beli točki. Vsaka od njiju je na svojem hribu. Prosimo Ministrstvo da pojasni smiselnost vgradnje
dodatnega voda (cevi ali vlakna) do omenjenih dveh belih točk, saj je zelo vprašljivo če bo prodan že
prvi vod.
Odgovor št. 116:
V 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije je določeno,
citiramo: "Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še
najmanj podvojitev vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno
izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.". To velja za vso
novozgrajeno infrastrukturo, katere gradnja bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa. V svoji

vlogi na ta javni razpis mora prijavitelj navesti, na kakšen način je predvidel možnost podvojitev vodov
v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno
souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
V tem javnem razpisu izraz infrastruktura pomeni fizično infrastrukturo, kot jo določa ZEKom-1 v 11.a
alineji 3. odstavka, citiramo: "Fizična infrastruktura pomeni kateri koli element omrežja, namenjen
namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi,
drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in stolpi.
Kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni, in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za
prehranske potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura v smislu tega zakona."
V 72.a alineji 3. člena ZEKom-1 je določeno, citiramo: "Vod je del komunikacijskega voda, ki povezuje
dve ali več točk, po katerem je mogoča enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija (npr.
bakrena parica, optično vlakno, koaksialen kabel, vse vrste nadzemnih povezav)."
Pri podvojevanju vodov do stavb z enim gospodinjstvom, ki je bela lisa, ne bi smelo biti težav. Mnenje
ministrstva je, da so zdaleč največji stroški za gradnjo podzemnih vodov gradbena dela, ki jih je
potrebno izvesti ne glede na izbran premer cevi oziroma potrebno polaganje dveh cevi. Za enega
uporabnika se v položeno cev poleg načrtovanega števila vodov (optičnih vlaken, bakrenih paric …)
načeloma lahko vgradi tudi dodatno prav tako število vodov, ne da bi bilo potrebno načrtovati posebno
cev z večjim premerom ali vgraditi celo dodatno cev.
Vprašanje št. 117:
Med posebnimi pogoji je zahteva (Pogoj št.1) za podvojitev vodov: od kje naprej je zahtevana
podvojitev vodov. Je to mišljeno zgolj tam kjer so potrebna gradbena dela ali povsod do tam kjer se
lahko priklopi drugi operater.
Odgovor št. 117:
V 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije je določeno,
citiramo: "Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še
najmanj podvojitev vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno
izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.". To velja za vso
novozgrajeno infrastrukturo, katere gradnja bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa.
V svoji vlogi na ta javni razpis mora prijavitelj navesti, na kakšen način je predvidel možnost podvojitev
vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za
njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
Vprašanje št. 118:
Med posebnimi pogoji je zahteva (Pogoj št.1) za podvojitev vodov: Glede na izredno visok strošek
izgradnje bo najem drugega voda zelo visok. Ali je najemnina omenjenega voda kakorkoli regulirana
iz strani ministrstva ali kakšne druge inštitucije?
Odgovor št. 118:
V 13. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje je določeno: "Prijavitelj mora v svoji vlogi
priložiti za vsak sklop, za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno dokumentacijo, v kateri
mora opisati svoje sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških
ciljev, tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi, načrt povezovanja vseh
gospodinjstev s seznama območja belih lis, časovnico gradnje, osnutek vzorčne ponudbe, ki bo
vsebovala vse potrebne elemente ter opisati izpolnjevanje vseh potrebnih zakonskih pogojev in
razpisnih pogojev, ki so zahtevani v tem poglavju.". Obvezna vsebina osnutka vzorčne ponudbe, ki
mora biti pripravljena za celoten sklop, je tudi cena, na kateri temeljijo finančni izračuni, ki jih mora
prijavitelj prikazati v svoji vlogi. Pri tem dodajamo določbe 15. odstavka iste točke, citiramo: "Izbrani
prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe veljavne
zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov AKOS."

Vprašanje št. 119:
Med posebnimi pogoji je zahteva (Pogoj št.1) za podvojitev vodov: Glede na to, da so različni operaterji
različno prisotni na terenu. Kdo določa do katerega operaterja moramo položiti podvojeni vod in do
katerega ni potrebno.
Odgovor št. 119:
V 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije je določeno,
citiramo: "Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še
najmanj podvojitev vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno
izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.". To velja za vso
novozgrajeno infrastrukturo, katere gradnja bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa.
V svoji vlogi na ta javni razpis mora prijavitelj navesti, na kakšen način je predvidel možnost podvojitev
vodov v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za
njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
Vprašanje št. 120:
Med posebnimi pogoji je zahteva (Pogoj št.1) za podvojitev vodov: Glede na to, da eden od operaterjev
obstaja zgolj na papirju saj v naravi nima še niti metra izkopane infrastrukture, nas zanima na kakšen
način moramo zagotoviti eventualno uporabo drugega voda zanj.
Odgovor št. 120:
Določbe zadevnega javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije so za vse potencialne
prijavitelje enake. Prav tako morajo biti pogoji, ki jih bo nudil izbrani prijavitelj vsem zainteresiranim
ponudnikom storitev v svojih omrežjih v vseh občinah celotnega posameznega sklopa, enaki za vse
ponudnike storitev, kot je to določeno v 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje zadevne
razpisne dokumentacije, citiramo: "Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega javnega razpisa
širokopasovno omrežje, ki je zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega
javnega razpisa in je dostopno vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji."
Vprašanje št. 121:
Prosimo, da Ministrstvo jasno in enoznačno opredeli kaj in na kakšen način se mora prijavitelj
dogovarjati z lokalno skupnostjo.
Vprašanje št. 122:
Kakšne so obveznosti lokalne skupnosti do prijavitelja in kakšne obveznosti ima prijavitelj do lokalne
skupnosti?
Odgovor št. 121 in št. 122:
Skladno s točko 2.5.2 razpisne dokumentacije mora prijavitelj v svoji Projektni dokumentaciji opisati
svoje sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških ciljev.
Lokalne skupnosti skladno z 9. členom ZEKom-1 v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo
elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture in, kjer je to primerno, sodelujejo z
agencijo. Pri tem zlasti določijo pogoje za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče
infrastrukture v svojih prostorskih aktih, sklepajo služnostne in druge pogodbe z operaterji na svoji
infrastrukturi, obveščajo operaterje in agencijo o nameravanih bodočih posegih v svojo obstoječo
infrastrukturo ter lahko načrtujejo gradnjo odprtih javnih komunikacijskih omrežij.
Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega
komunikacijskega omrežja ureja 20. člen ZEKom-1. Njegov 6. odstavek 20. člena določa, citiramo:
"Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena je služnost pri gradnji javnih komunikacijskih
omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 11. členom tega
zakona, na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna."
Poleg tega prijavitelj v projektni dokumentaciji svoje vloge opiše načrtovane aktivnosti in sodelovanje
z vsemi lokalnimi skupnostmi znotraj posameznega sklopa tako pri pridobivanju služnosti na javnih kot
tudi na zasebnih nepremičninah.

Vsekakor pa mora prijavitelj skladno z določbami ZEKom-1, Direktive 2014/61/EU in druge veljavne
zakonodaje, zaradi znižanja stroškov in zmanjšanja vplivov posegov v prostor pri načrtovanju omrežij,
katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi sredstvi, upoštevati vse potencialne možnosti souporabe
obstoječe infrastrukture, objektov in naprav vseh operaterjev elektronskih komunikacij ter
infrastrukturnih operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja ali postavitev je na tem območju že
načrtovana v naslednjih treh letih.
K uspešni izvedbi investicije lahko znatno pripomore obojestransko konstruktivno sodelovanje med
prijaviteljem na javni razpis in vključenimi lokalnimi skupnostmi. K temu lahko lokalne skupnosti
pripomorejo s posredovanjem informacij o prostorskih dokumentih, stanju lastne razpoložljive pasivne
kanalske in druge komunalne infrastrukture, infrastrukturnih projektih, katerih gradnja ali postavitev je
na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih, ter dobrem poznavanjem lokalnega okolja. V
okviru sodelovanja pri izvedbi projekta so nezanemarljive izkušnje lokalnih skupnosti pri vodenju
razvojnih infrastrukturnih projektov na njihovem območju.
Vprašanje št. 123:
Ministrstvo je dne 4.10.2017 javno objavilo Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči pod zaporedno
številko BE01/2482762-2017. V objavljenem dokumentu Ministrstvo navaja da bo do leta 2023
penetracija 40% kar pomeni da bo dve leti pa zaključku gradnje priključenih zgolj 6.165 gospodinjstev.
V razpisni dokumentaciji ki jo je isto Ministrstvo objavilo 26.1.2018 pa je zahtevana 100% pokritost.
Na kakšen način si Ministrstvo predstavlja da bo ponudnik pokril strošek izgradnje za preostalih 60%
nepriključenih gospodinjstev?
Odgovor št. 123:
Cilj javnega razpisa je omogočiti vsem gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna
omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega
omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega
omrežja.
V okviru merjenja učinkovitosti državne pomoči je cilj sheme pomoči omogočiti vsem državljanom
Republike Slovenije na belih lisah dostop do širokopasovne infrastrukture hitrosti vsaj 100 Mb/s in
kazalnik rezultatov je opredeljen kot število omogočenih gospodinjstev na novo zgrajenih
širokopasovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s. Cilji glede penetracije oz. dejansko priključenih
gospodinjstev na novo zgrajeni širokopasovni infrastrukturi v okviru merjenja učinkovitosti državnih
pomoči pa so predvideni glede na naše dosedanje izkušnje pri že izvedenih projektov gradnje
širokopasovne infrastrukture. Penetracija na projektih v okviru GOŠO 1 in GOŠO 2 je v povprečju višja
od 55 %. Zastavljeni cilj v višini 40% penetracije na novo zgrajeni širokopasovni infrastrukturi je bil
zastavljen kot minimalna vrednost. Na ministrstvu pričakujemo in si bomo prizadevali, da bo
penetracija na novo zgrajeni širokopasovni infrastrukturi mnogo višja.
Vprašanje št. 124:
Rezultati prvih izračunov kažejo da se bo investicija povrnila v 95 letu poslovanja. Ali je Ministrstvo
kakorkoli izračunavalo vzdržnost razpisnih pogojev?
Odgovor št. 124:
Ker obstaja več potencialnih prijaviteljev, vsak od njih naredi svojo finančno konstrukcijo na podlagi
lastnega poslovnega modela. Na tak način vsak dobi svoj podatek o vzdržnosti take investicije. Pri
analizi mora potencialni prijavitelj upoštevati vse možnosti uporabe obstoječe infrastrukture in skupnih
gradenj tako operaterjev elektronskih komunikacij kot tudi drugih infrastrukturnih operaterjev na
zadevnih območjih in s tem kar se da zmanjšati stroške postavitve sofinanciranega omrežja, kar izhaja
iz Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje
stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti kot tudi iz ZEKom-1.
Ministrstvo je pri pripravi Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in zadevnega
javnega razpisa med drugim uporabila vse razpoložljive informacije o gradnji širokopasovnih omrežij,
svoje znanje in izkušnje iz izvedbe preteklih javnih razpisov GOŠO1 in GOŠO2, analize podatkov o

obstoječih omrežjih elektronskih komunikacij in omrežnih priključnih točkah ter izraženem tržnem
interesu vključno z njihovimi prostorskimi podatki, razpoložljivih investicijskih načrtih operaterjev
elektronskih komunikacij. Vzdržnost finančne konstrukcije investicije pa je odvisna od posameznega
potencialnega prijavitelja, njegovega poslovnega modela, izbire tehnoloških rešitev in njihove izvedbe.
Vprašanje št. 125:
Glede na to, da zaradi 18% občin (ki so izjemno redko zasedene) celoten razpis pod vprašajem
vzdržnosti nas zanima ali Ministrstvo razmišlja o spreminjanju pogojev za pridobivanje sofinanciranih
sredstev?
Odgovor št. 125:
Ministrstvo je na podlagi vseh potrebnih predhodnih postopkov in sprejetih dokumentov v zvezi s
sofinanciranjem odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije z objavo zadevnega javnega
razpisa in pripadajočih dokumentov že določila pogoje za sodelovanje potencialnih prijaviteljev na tem
javnem razpisu in v prihodnje ne predvideva sprememb le teh.
Vprašanje št. 126:
Za izboljšavo razpisnih pogojev, ki bi omogočili izpeljavo razpisa vam predlagamo naslednje popravke:
a. Vsak posamezen sklop se razdeli na dodatne štiri podsklope in naj vsak ponudnik ponudi tiste
regije, ki jih lahko izvede.
b. Ponudnik ima možnost pred samo izvedbo na terenu anketirati posamezne bele lise. V primeru,
da pridobi od posamezne lise pisni odgovor, da ni interesa, jo ponudnik ne rabi zgraditi.
Odgovor št. 126:
Kot je že navedeno v prejšnjem odgovoru, ministrstvo ne predvideva sprememb pogojev za
sodelovanje potencialnih prijaviteljev na tem javnem razpisu.
Vprašanje št. 127:
Prosimo, da Ministrstvo jasno navede kaj vse in v kakšnih časovnih intervalih bo moral pooblaščeni
nadzornik poročati Ministrstvu saj iz dane dokumentacije tega ni moč razbrati.
Odgovor št. 127:
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po kvartalnih situacijah glede na število izvedenih omogočenih
dostopov do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s
gospodinjstvom na območjih belih lis skladno s projektno dokumentacijo vključno s časovnico izvedbe.
Zahtevki za izplačilo po kvartalnih situacijah bodo potrjeni, če bodo skladno s 14. členom ZEKom-1
vsebovali potrdila GURS, da je izbrani prijavitelj sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni
uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem
stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk na fiksni lokaciji, ki bodo v skladu s projektno
dokumentacijo, in katerih izgradnjo bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga
izbrani prijavitelj določi v okviru operacije.
Vsak zahtevek za izplačilo mora predhodno s podpisom potrditi pooblaščeni nadzornik del. Zahtevku
za izplačilo morajo biti priloženi:
- vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji;
- kopije potrdil GURS, da so vsi podatki o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih
komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatki o obstoječem stanju in
zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk na fiksni lokaciji vpisani v evidenci infrastrukturnih
omrežij ter objektov in so v skladu s projektno dokumentacijo izbranega prijavitelja;
- potrjeno poročilo odgovornega nadzornika del v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov.
Pooblaščeni nadzornik nad izvedbo projekta mora zagotoviti tudi nadzor nad vzpostavitvijo prvotnega
stanja na javni ali zasebni površini.

Vprašanje št. 128:
Glede na visok vložek iz strani prijavitelja bo le ta moral biti povrnjen skozi uporabnino
Širokopasovnega Omrežja. Po naših predvidevanjih se bo gibal med 60€ in 95€. Ali se zdi Ministrstvu
to kaj sporno?
Odgovor št. 128:
Kot je že navedeno zgoraj v odgovoru 120, morajo biti pogoji, ki jih bo nudil izbrani prijavitelj vsem
zainteresiranim ponudnikom storitev v svojih omrežjih v vseh občinah celotnega posameznega sklopa,
enaki za vse ponudnike storitev, kot je to določeno v 1. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za
prijavitelje zadevne razpisne dokumentacije, citiramo: "Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe
tega javnega razpisa širokopasovno omrežje, ki je zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi
na podlagi tega javnega razpisa in je dostopno vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji.". Pri
tem je tudi pomembno, da potencialni prijavitelj v analizi finančne konstrukcije svojega projekta
predvidi tudi vpliv cene veleprodajnega dostopa na penetracijo v novozgrajenem omrežju in s tem
vzdržnost projekta.
Vprašanje št. 129:
Glede na sprejeti odstop vlade nas zanima, kaj to pomeni za nadaljevanje in nato uspešno dokončanje
postopka? Iz izkušenj iz prejšnjih let vemo, da se je sprejem odločitve in nato podpis pogodbe podaljšal
za eno leto. Glede na roke, ki so sedaj določeno za oddajo ponudb in nato za sprejem odločitve in
celo sklenitve pogodbe, ne verjamemo, da bo vse izpeljano v času sedanje vlade, saj praviloma
opravlja le tehnične in nujne zadeve.
Odgovor št. 129:
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«
je bil objavljen 26. 1. 2018 in sprememba 9.3.2018. Obe objavi sta bili izvedeni v času polnega
mandata ministra za javno upravo. Postopek zadevnega javnega razpisa poteka na ministrstvu in se
nadaljuje skladno s predvidenimi roki. Vloge na javni razpis morajo prispeti na Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure. Nato se bo nadaljeval
postopek ocenjevanja in izbora prijaviteljev. V skladu s predvideno časovnico načrtujemo podpis
pogodb še pred poletjem, torej pred konstituiranjem nove vlade. Minister do imenovanja novega
ministra opravlja tekoče posle, kar pomeni normalno delovanje ministrstva in nadaljevanje že začetih
postopkov.

Objavljeno:
- na spletnih straneh MJU
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih
_omrezij_naslednje_generacije/

