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

Vprašanje št. 140:
Ali za operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnih trgih 3a (Veleprodajni lokalni dostop na fiksni
lokaciji) in 3b (Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg), v primeru
izbora na razpisu in izgradnji omrežja GOŠO3 veljajo obveznosti, ki so mu naložene z odločbama
AKOS z dne 5.12.2017, št. 38244-1/2017/29 in št. 38244-2/2017/19? (Da/Ne)
Samo sklicevanje na izpolnjevanje pogojev in zahtev iz predpisov namreč ne zadostuje, saj gre za
razpis, ki mora natančno definirati zahteve za ponudnike in morebitne kasnejše izvajalce.
Odgovor št. 140:
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.
V 15. odstavku točke 2.5.2. Posebni pogoji za prijavitelje je določeno: "Izbrani prijavitelj mora pri
gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe veljavne zakonodaje in
veljavnih regulatornih ukrepov AKOS.". To pomeni, da poleg vseh določb veljavne zakonodaje za vse
potencialne prijavitelje ves čas veljajo tudi vse veljavne odločbe, ki jih je AKOS sprejel na podlagi
veljavne zakonodaje.
Vprašanje št. 141:
Ali bo operater s pomembno tržno močjo na upoštevnih trgih 3a in 3b moral oblikovati veleprodajne
cene zakupa na GOŠO3 omrežju skladno z odločbo AKOS z dne 5.12.2017, št. 38244-1/2017/29 na
upoštevnem trgu 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in odločbo AKOS z dne 5.12.2017,
št. 38244-2/2017/19? (Da/Ne)
Odgovor št. 141:
Enako, kot je navedeno v prejšnjem odgovoru.

Vprašanje št. 142:
Zanima me, kako je z Gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Štajerske (GOŠO). Nekaj posrednih
informacij sem dobil, da bi se naj za področje Štajerske še letos oddal drugi nov razpis (GOŠO 4), ki
bi pokrival območja na Štajerskem?
Odgovor št. 142:
Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije se v finančni perspektivi 2014 – 2020
sofinancira na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in na podlagi Programa razvoja podeželja 2014
– 2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
3«, ki smo ga pripravili na Ministrstvu za javno upravo se sofinancira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. S predmetnim javnim razpisom se bo sofinancirala gradnja 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. Sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za del področja Štajerske je predvideno v okviru SKLOPa 1:
Sofinanciranje GOŠO 3 VZHOD, kjer so vključena območja belih lis v lokalnih skupnostih na območju
Savinjske, Zasavske, Posavske statistične regije, statistične regije Jugovzhodna Slovenija in
Primorsko - notranjske statistične regije.
Sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v lokalnih skupnostih v
Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji pa se bo izvajalo v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Javni
razpis bo predvidoma objavljen jeseni 2018, kakor je načrtovano s terminskim planom objave javnih
razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vprašanje št. 143:
Prav tako me zanima, kako je z belimi lisami na objavljenem seznamu. Ali so gospodinjstva na
seznamu garantirana, da dobijo dostop do širokopasovne povezave, ali se kasneje še naredi kakšna
selekcija?
Odgovor št. 143:
Izbrani prijavitelji bodo morali, v okviru izvedbe operacije gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
za posamezen SKLOP, skladno z zahtevami javnega razpisa, omogočiti vsem gospodinjstvom na
belih lisah dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi je priloga javnega razpisa. Seznam belih lis je
dokončen, naknadno ne bo izvedena selekcija.
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