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

Vprašanje št. 48:
Pri pregledu Razpisne dokumentacije smo naleteli v točki 3.2 Projektna dokumentacija naleteli na
nekaj nejasnosti za katere bi želeli dobiti dodatna pojasnila:
Točka 2.12.: Pri pregledu spiska upravičenih in neupravičenih stroškov nismo nikjer zasledili med
katere stroške sodijo projektiranje, obresti za financiranje in aktivna oprema.
Vprašanje: Ministrstvo naprošamo da med upravičene stroške uvrsti vse stroške ki smo jih do sedaj
izpostavili (pooblaščeni nadzornik, izdelava informacijskega sistema, projektiranje, obresti, aktivna
oprema in najem pooblačenega nadzornika). Na tak način bo postal projekt finančno vzdržen in na
koncu tudi izvedljiv.
Vprašanje št. 49:
Skozi naša pretekla vprašanja smo vam pojasnili da je strošek izdelave informacijskega sistema,
izgradnja zadnjih 200m do BL in najem pooblaščenega nadzornika upravičen stroškov.
Vprašanje: Pričakujemo da ministrstvo spremeni pogoje v razpisu saj so trenutni pogoji finančno
nevzdržni.
Odgovor št. 48 in 49:
Prijaviteljema, katerih projekta bosta izbrana na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški
izvedbe le teh iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev slovenskega proračuna
kot dovoljena državna pomoč v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja
odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE012482762-2017, BE01-2482762-2017/I, št. sheme: SA.49322, SA.49322 (2017/X)). Shema pomoči
temelji na določbah Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in ZEKom-1. Stroški pooblaščenega
nadzornika, izdelava informacijskega sistema, projektiranje, obresti in najem pooblačenega
nadzornika niso upravičeni stroški na podlagi zgoraj navedene sheme državne pomoči in jih ne
moremo uvrstiti med upravičene stroške.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
- namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture;
- gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo;

-

namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

V skladu z navedenimi razpisnimi določili aktivna oprema na hrbteničnem omrežju ni upravičen strošek
tega javnega razpisa.
Vprašanje št. 50:
Točka 3.2.4 zahteva izdelavo analize obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jo mora ponudnik
predložiti svoji ponudbi.
Vprašanje: Glede na to da ponudnik ni pripravljal nobene analize, ponudnik ne razume omenjene
zahteve. Ponudnik prosi za izbris omenjene zahteve.
Odgovor št. 50:
V projektno dokumentacijo v skladu s točko 3.2 razpisne dokumentacije vključite splošen opis občin
(v katerih so v vaši vlogi vključena gospodinjstva na belih lisah), njihove demografske značilnosti, z
vaše strani znane informacije o stanju obstoječe infrastrukture in vaše načrte s projektom. Opišite tudi
usklajenost projektne dokumentacije z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti (Digitalna Slovenija
2020, Načrt NGN 2020) ter strateškimi dokumenti lokalnih skupnosti predvsem v smislu možne
souporabe obstoječe infrastrukture ter gradnje nove infrastrukture skupaj z drugimi infrastrukturnimi
operaterji v smislu pocenitve gradbenih del in delitve njihovih stroškov med vse zainteresirane
operaterje/investitorje.
Vprašanje št. 51:
Točka 3.2.5.: je nerazumljiva.
Vprašanje: Prosimo da ministrstvo podrobneje opiše svojo zahtevo. Pri tem naj upošteva izjemno
kratek rok ter dejstvo da ponudnik ne izvaja analiz trga in tržnih možnosti temveč je zgolj izvajalec del.
Odgovor št. 51:
Pod točko 3.2.5 opišite oceno tržnih možnosti glede na trenutno stanje obstoječe infrastrukture glede
na dana izhodišča in opišete kakšna je ocena potreb končnih uporabnikov, kot to navadno izvedete
za oceno ekonomske vzdržnosti pri odločitvah za projekte, ki jih investirate sami s svojimi lastnimi
sredstvi.
Vprašanje št. 52:
Točka 3.2.6.: zahteva načrt gradnje omrežij.
Vprašanje 1: Ministrstvo je enoznačno ugotovilo da je za pripravo ponudbe dovolj izdelava idejnega
projekta – torej IZP brez vseh skic, shematov, in služnosti. prosimo da ministrstvo temu primerno
dopolni oz. popravi vse elemente razpisne dokumentacije.
Vprašanje 2: Ministrstvo opozarjamo da je beseda »omrežij« neprimerna saj na tem razpisu ne bo
zgrajeno nobeno omrežje temveč zgolj podaljšanje obstoječih tras ki so sestavni del omrežja. Prosimo
da se omenjena zahteva preformulira.
Odgovor št. 52:
Vloga na razpis naj vsebuje idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) z vsemi
sestavinami, ki jih predvideva Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov.
Beseda »omrežje« v predmetnem javnem razpisu ima tudi prav tak pomen, saj gre za novozgrajene
dele ali celotne trase, cevi, kable in vode, ki skupaj tvorijo omrežje, ki gospodinjstvom na belih lisah
skladno s pogoji javnega razpisa omogoči širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100
Mb/s. Pri tem je potrebno vedeti, da vsi potencialni investitorji na vseh območjih belih lis nimajo svojega
lastnega omrežja in da ga bodo morali v primeru, da bodo izbrani, v celoti šele zgraditi.
Vprašanje št. 53:
Točka 3.2.8.: je nepotrebna.
Vprašanje: Prosimo da ministrstvo podrobneje opiše svojo zahtevo.

Odgovor št. 53:
Oceno vrednosti projekta mora prijavitelj izdelati po stalnih in tekočih cenah, pri čemer mora ločeno
prikazati upravičene stroške in preostale neupravičene stroške, ki tvorijo oceno vrednosti celotnega
projekta. Pri tem mora navesti osnove in izhodišča za to oceno.
Vprašanje št. 54:
Točka 3.2.10.: je nerazumljiva, saj ministrstvo nalaga ponudniku zahteve ki bi jih moralo ministrstvo
samo narediti v fazi priprave razpisa.
Vprašanje: Prosimo da ministrstvo podrobneje obrazloži zakaj mora ponudnik opraviti delo ki je naloga
ministrstva. Pri tem naj upošteva izjemno kratek rok ter dejstvo da ponudnik ne izvaja analiz trga in
tržnih možnosti temveč je zgolj izvajalec del.
Odgovor št. 54:
V tej točki navedite področje, ki ga bo vaš projekt pokrival ter prostorske akte (kot je zapisano v
odgovoru št. 3) skupaj z njihovimi uradnimi objavami, s katerimi bo usklajen.
Vprašanje št. 55:
Točka 3.2.12.: je nerazumljiva. Glede na to, da ministrstvo na današnji dan še nima zgrajene finančne
sheme in ponudniku z ničemer ne garantira da bo dejansko v prihajajočih letih država dejansko imela
sredstva na razpolago je zahteva da mora ponudnik imeti že danes pripravljeno finančno shemo
nerazumljiva. Ponudnik pričakuje da se v razpisu oba partnerja (ministrstvo in ponudnika) upošteva
enako.
Vprašanje: Prosimo da ministrstvo izbriše zahtevo ali pa jo prilagodi tako kot je napisana obveza
ministrstva do ponudnika.
Odgovor št. 55:
Menimo, da je besedilo točke 3.2.12. popolnoma razumljivo. Prijavitelj mora v vlogi na javni razpis
izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki vsebuje razčlenitev vseh predvidenih stroškov in prihodkov,
iz katerih bo razvidno, da je tak projekt realno izvedljiv, zato ministrstvo ne more izločiti te zahteve.
Vprašanje št. 56:
Točka 3.2.12.: je nerazumljiva, saj zahteva izdelavo ekonomske ocene in ekonomskih kazalnikov. Po
razumevanju ponudnika bi morali biti ekonomski kazalnik že narejeni pred pripravo javnega razpisa iz
strani ministrstva.
Vprašanje: Prosimo ministrstvo da spremeni zahtevo zgolj na izdelavo finančnega dela ocene in
finančnih kazalnikov.
Odgovor št. 56:
Za potrebe zadevnega javnega razpisa je potrebno vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo
upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom
finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali
količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem.
Vprašanje št. 57:
Točka 3.2.17.: je nerazumljiva. Ponovno je nerazumljiva zahteva ministrstva saj v enem stavku
dovoljuje da se izvede zgolj idejni projekt (torej IZP), drugod pa se pričakuje ustrezne grafične priloge
kot recimo: seznam risb, situacijski potek trase, shematski načrt omrežja ….. torej PZI.
Vprašanje: Prosimo da ministrstvo izbriše omenjeno zahtevo oz. jo napiše pravilno.
Odgovor št. 57:
Pod projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi na razpis, razumemo idejno zasnovo za
pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in v poglavju 3.2 razpisne dokumentacije, določene pogoje
in zahteve, ki so v bistvu investicijski program in še nekaj dodatnih zahtev, ki jih določa to poglavje
med katerimi je tudi točka 3.2.17. ustrezne grafične priloge (seznam risb, situacijski potek trase,

shematski načrt omrežja, ...). Sama oblika, formati, merila načrtov so prepuščeni posameznemu
prijavitelju.
Vprašanje št. 58:
Ministrstvo naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe saj je za pripravo ponudbe po zahtevah
kot so navedene v javnem razpisu ministrstva odločno premalo časa.
Vprašanje: Prosimo ministrstvo da podaljša rok za oddajo
Odgovor št. 58:
Glede na to, da smo s strani več operaterjev prejeli predlog za podaljšanje roka, smo se na Ministrstvu
za javno upravo odločili, da ga vseeno podaljšamo, čeprav smo v objavljenem odgovoru št. 47 na
naši spletni strani z dne 12. 9. 2018 že navedli, da podaljšanja ne bo.
Tako bomo objavili podaljšanje roka za predložitev vlog za dodelitev sredstev za tri tedne, ki bo
objavljeno v Uradnem listu RS, predvidoma ta petek, 21. 9. 2018. S tem odgovorom razveljavljano v
prejšnjem stavku naveden odgovor na vprašanje št. 47.
Vprašanje 59:
Spremljam napredek gošo projekta že par let in sem opazil, da je moja hiša izginila iz seznama belih
lis. Še na januarskem spisku je, sedaj pa je ni več? Mi lahko pomagate za kaj se gre, oz kam naj se
obrnem. Če prav vem naj bi bilo točno popisano, ker tudi razpis tako zahteva. hvala
seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD
Moja hišna številka je pač z zadnjim ažuriranjem kar izginila, vse ostale številke v vasi veljajo?
Odgovor 59:
Vaš naslov smo preverili v uradnih evidencah, ki so osnova za določanje gospodinjstev na območju
belih lis. In sicer Centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve in podatke
o stanju omrežnih priključnih točk iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi
Geodetska uprava RS. Ugotovili smo, da na vašem naslovu ni evidentiranega gospodinjstva.
Pri dodatnem preverjanju na Krajevnem uradu, pa smo pridobili podatek, da je na tem naslovu
prijavljeno gospodinjstvo. Trenutno preverjamo zakaj vašega gospodinjstva ni v naši bazi. O
ugotovitvah vas bomo obvestili.
V tem trenutku seznama belih lis javnega razpisa GOŠO 3A ne moremo spreminjati, ter dodati vaše
gospodinjstvo na seznam. Bo pa MJU v letu 2018 ponovno izvedel testiranje tržnega interesa in na
svojih spletnih straneh javno objavil seznam gospodinjstev na belih lisah v katerem bo vključeno vaše
gospodinjstvo. Na podlagi tega se bo sofinancirala gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije na še preostalih belih lisah.
Vprašanje 60:
Hvala za obvestilo in obrazložitev. Vendar vas prosim za bolj konkretni odgovor, zato vam tokrat
posredujem tudi dodatne podatke. Preden sem se obrnil na vas, sem bil že v kontaktu s podjetjem, ki
bo gradil na omenjenem območju optično omrežje glede na njihov tržni interes (prosim glejte priponko
– slika 1), kjer so mi jasno odgovorili, da Čeplje (Dole pri Litiji) ne spadajo v njihov domet (čeprav
gradijo v okolici). Zato sem dodatno poizvedoval v vaši dokumentaciji (seznam belih lis SKLOP 2 –
GOŠO 3 ZAHOD), kjer se pa načrtuje gradnja optičnega omrežja v omenjeni vasi Čeplje, vendar ne
pri moji nepremičnini (prosim glejte priponko – slika 2).
Prosim ne razumite me narobe, vendar glede na vse opisano me resnično skrbi, da bo moja
nepremičnina prikrajšana za optični priključek. V kolikor bo temu tako si želim vedeti zakaj.

Odgovor 60:
Vaš naslov smo preverili v uradnih evidencah, ki so osnova za določanje gospodinjstev na območju
belih lis. In sicer Centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve in podatke
o stanju omrežnih priključnih točk iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi
Geodetska uprava RS. Ugotovili smo, da na vašem naslovu ni evidentiranega gospodinjstva.
Dodatno smo na Upravni enoti Litija, preverili podatek, da na tem naslovu ni prijavljenega
gospodinjstva. Na podlagi javnega razpisa GOŠO 3A, pa lahko sofinanciramo le gospodinjstva.
Definicija bele lise je za potrebe predmetnega javnega razpisa opredeljena kot posamezno
gospodinjstvo na območju, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih
omrežij, ki bi gospodinjstvu omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev
hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Objavljeno:
- na spletnih straneh MJU
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih
_omrezij_naslednje_generacije/

