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

Vprašanje št. 1:
Točka 2.3. (tretji odstavek): »Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo
sofinancirani stroški izvedbe le teh iz sredstev…«
Ali je v besedilu napaka saj se uporablja beseda »Projekti« s čimer nakazujete na množino. V samem
razpisu zasledimo zgolj dva sklopa in sicer Sklop 1 in Sklop 2?
Odgovor št. 1:
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 v SKLOPU 1 in SKLOPU 2. Na javni
razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Prijavitelj na javni razpis lahko
kandidira za en ali oba sklopa. Za vsak posamezen sklop posebej mora oddati svojo vlogo. Za vsak
sklop lahko kandidira samo enkrat, ne glede na to ali skupaj s partnerji ali samostojno. Za vsak sklop
bo izbran en projekt.
Vprašanje št. 2:
Točka 2.5. (tretji odstavek): »Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in
kohezijski regiji Zahodna Slovenija«.
Ali je v besedilu napaka saj se uporablja beseda »Operacije« s čimer nakazujete na množino. V
samem razpisu zasledimo zgolj dva sklopa in sicer Sklop 1 in Sklop 2?
Odgovor št. 2:
Za vsak sklop bo izbran en projekt, torej skupaj dva projekta. Na podlagi tega javnega razpisa se
potrjen projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.
Operaciji se bosta izvajali v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Vprašanje št. 3:
Točka 4.2.13.: »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.«
Vprašanje 3a:
Prosimo če obrazložite kaj pomeni besedna zveza »Projektna dokumentacija«. Ali to pomeni idejna
zasnova ali projektna naloga ali PZI
Odgovor št. 3a:
Če investitorji niso zavezanci po Zakonu o javnih financah in Uredbi o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, se v teh primerih smatra kot
Projektna dokumentacija s strani investitorja potrjena/podpisana dokumentacija, ki vsebuje vse
elemente in projektne specifikacije, ki jih predpisujemo v poglavju 3.2 razpisne dokumentacije, ter
pogoje in zahteve iz celotnega besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Dokumentacija
temelji najmanj na idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov.
Vprašanje 3b:
Kaj se zgodi v primeru, da prijavitelj v svojem projektu omogoči širokopasovni dostop BL, v fazi
izgradnje pa se ugotovi da izgradnja ni mogoča zaradi ne pridobljene služnosti.
Odgovor 3b:
V primeru, da ne pride do pogodbene ustanovitve služnosti, ima služnostni upravičenec (v tem primeru
izbrani prijavitelj) v skladu s sedmim odstavkom ZEKom-1 možnost, da zahteva, da o ustanovitvi
služnosti odloči pristojni upravni organ. Pristojni upravni organ na podlagi prvega odstavka 22. člena
ZEKom-1 z odločno ustanovi služnost v takšnem obsegu in za takšno časovno obdobje, kot je nujno
potrebno za gradnjo, postavitev ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in za čas
obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture.
Vprašanje št. 4:
Točka 4.1.3.: »Prijavitelj mora omogočiti širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s
najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis v okviru posameznega sklopa (za SKLOP 1 –
najmanj 5.035 gospodinjstvom in za SKLOP 2 – najmanj 4.040 gospodinjstvom na območju belih lis).
Pri tem lahko prijavitelj sam izbere, katerim gospodinjstvom na območjih belih lisah bo omogočil
širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Prijavitelj, ki bo za posamezen sklop
omogočil širokopasovni dostop s hitrostjo najmanj 100 Mb/s več kot 80 % gospodinjstvom na belih
lisah, bo za to skladno z merili za izbor prijavitelja dodatno točkovan.«
Vprašanje 4a:
Glede na to da je nemogoče v dobrem mesecu pripraviti zahtevano Projektno dokumentacijo (Zahteva
4.2.13) prijavitelj ne more vedeti katere BL bo pokril in katere ne. Ali mora prijavitelj ob prijavi na Javni
Razpis točno navesti vse naslove ki jih bo v času trajanja gradnje pokril ali pa se to lahko spremeni?
Obstaja namreč verjetnost, da se bodo v času gradnje razmere spremenile (ponekod onemogočile
zaradi služnosti, ponekod pa se lahko najde možnost priklopa za dodatno BL ki ni bila predvidena ob
prijavi)?
Točka 4.2.3.: »Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje omogočati prenosno hitrost vsaj 100
Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom, ki jih je določil v svoji vlogi in so na
območju belih lis s seznama posameznega sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira.«
Vprašanje št. 4b:
Glede na to, da je nemogoče v dobrem mesecu pripraviti zahtevano Projektno dokumentacijo (Zahteva
4.2.13) prijavitelj ne more vedeti katere BL bo pokril in katere ne. Ali mora prijavitelj v svoji vlogi točno
navesti vse naslove ki jih bo v času trajanja gradnje pokril ali pa se to lahko spremeni?

Odgovor št. 4a in 4b:
Skladno z razpisno dokumentacijo v poglavju 3.2 Projektna dokumentacija mora prijavitelj v svoji
Projektni dokumentaciji navesti razviden seznam vseh gospodinjstev na območjih belih lis za katere
kandidira na zadevnem javnem razpisu. Ob prijavi na javni razpis mora točno navesti vse naslove,
katerim bo v času trajanja operacije omogočil širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100
Mb/s in ki se v času izvajanja gradnje ne bodo smeli spreminjati.
Ministrstvo je sezname gospodinjstev na območjih belih lis javno objavilo že v letu 2017, ažuriranega
pa tako ob objavi JR GOŠO 3 v januarju 2018 in objavi JR GOŠO 3A v juliju 2018. Sami naslovi se v
tem času niso spremenili. Poleg tega pa ima potencialni prijavitelj možnost, da omogoči najmanj 80 %
gospodinjstvom na območjih belih lis, katere sam izbere, dostop do širokopasovnega omrežja s
prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
Vprašanje št. 4c: V kolikor v fazi izgradnje prijavitelj zgradi dodatno BL, (ki je v fazi prijave ni izbral)
nam pojasnite ali mu pripada subvencija za omenjeno BL
Odgovor št. 4c:
V kolikor v fazi izgradnje izbrani prijavitelj zgradi odprto širokopasovno omrežje, ki gospodinjstvu na
območju belih lis omogoči širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo 100 Mb/s, katerega ni izbral in
vključil v svojo vlogo na javni razpis, mu za takšno gospodinjstvo ne pripada znesek sofinanciranja.
Vprašanje št. 5:
Točka 4.1.12.: »Prijavitelj bo vodil stroške in prihodke tako v času gradnje, kot tudi upravljanja in
vzdrževanja na posebnem stroškovnem mestu za vsak sklop posebej.«
Koliko let mora prijavitelj dolžan imeti omenjeno sredstvo na posebnem stroškovnem mestu?
Odgovor št. 5:
Prijavitelj mora imeti še deset (10) let po zaključku operacije za njo voditi stroške in prihodke na
posebnem stroškovnem mestu.
Vprašanje št. 6:
Točka 4.2.1.: »Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati
še najmanj podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih vlaken, koaksialnih kablov, vseh vrst
nadzemnih povezav, skladno z 72.a točko 3. člena ZEKom-1) iste tehnologije, ki jo bo na določeni
trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji ponudbi, v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer
potencialno izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.«
Vprašanje št. 6a:
Prosimo da natančno opredelite kaj pomeni podvojitev vodov, saj iz napisanega razumemo da je
obveza prijavitelja da do BL zgradi podvojeno infrastrukturo, kar posledično pomeni veliko podražitev
projekta.
Vprašanje št. 6b:
Prosimo za pojasnitev zahteve podvojitve števila vodov. Glede na naše dolgoletne izkušnje je
verjetnost da posamezno gospodinjstvo vzame dva priključka enaka 0. Če razmišljamo o BL ki danes
nimajo ničesar, jutri pa bodo imele kar podvojeni vod se nam taka zahteva ne zdi ekonomsko
upravičena.
Odgovor št. 6a in 6b:
V točki 4.2.1., kot tudi sami citirate, je navedeno: "Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila
pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih
vlaken, koaksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, skladno z 72.a točko 3. člena ZEKom-1)
iste tehnologije, ki jo bo na določeni trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji ponudbi, v omrežju brez
izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno souporabo s
strani drugih operaterjev v prihodnosti." Iz tega je jasno razvidno, da gre v prihodnosti za možnost, da
se brez dodatnih gradbenih del omogoči najmanj podvojitev števila vodov iste tehnologije, ki jo je v

svoji vlogi predlagal izbrani prijavitelj, pri čemer so vodi lahko bakrene parice, optična vlakna,
koaksialni kabli, vseh vrst nadzemnih povezav, kot ima izraz vod določen pomen v 72.a točki 3. člena
ZEKom-1. Zagotovitev zadostnega prostora za to v okviru novozgrajene infrastrukture po našem
mnenju ne predstavlja bistvene podražitve projekta.
Vprašanje št. 7:
Točka 4.2.4.: »Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo
po kvartalnih situacijah priložiti tudi podatke o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi v tem
kvartalu potrjene s strani pooblaščenega nadzornika gradnje«
Prosimo za enoznačno pojasnilo čigav strošek je pooblaščen nadzornik. V kolikor ga mora zagotoviti
ponudnik, prosimo za pojasnilo na kakšen način bo ministrstvo priznavalo omenjene stroške.
Odgovor št. 7:
Strošek pooblaščenega nadzornika ni upravičen strošek. Zagotoviti ga mora izbrani prijavitelj, ki ga
prikaže v višini zasebnega sofinanciranja projekta in ni predmet sofinanciranja tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora sam izbrati nadzornika in zagotoviti neodvisen nadzor nad izvedbo operacije skladno
z zakonom, ki ureja graditev objektov. Vsak zahtevek za izplačilo mora predhodno s podpisom potrditi
pooblaščeni nadzornik del, kateremu mora biti priloženo tudi poročilo odgovornega nadzornika del, ter
s tem potrjena izvedba oziroma vsebina zahtevka za izplačilo. Financiranje poročanja je na strani
prijavitelja. Pooblaščeni nadzornik nad izvedbo operacije mora zagotoviti tudi nadzor nad
vzpostavitvijo prvotnega stanja na javni ali zasebni površini. Pooblaščeni nadzornik del ni v
pogodbenem razmerju do Ministrstva in ni predmet sofinanciranja tega javnega razpisa.
Vprašanje št. 8:
Točka 4.2.5.: »Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem veleprodajnem informacijskem sistemu
za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev iz točke 9. tega poglavja najaviti datume, ko bodo
posamezni priključki na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset (30) koledarskih dni pred
predvidenim zaključkom gradnje le teh.«
Vprašanje št. 8a:
Prosimo za pojasnilo kaj točno pomeni Informacijski sistem ki ga ministrstvo navaja.
Točka 4.2.9.: »Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom storitev zagotoviti možnost uporabe
veleprodajnega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno z maloprodajnimi enotami,
ki so v njegovi lasti ali v lasti z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo moral zagotavljati
učinkovito izvajanje procesov glede poizvedb, naročil, odprave napak ter dostop do informacij vključno
z informacijami iz 5. točke tega poglavja.«
Vprašanje št. 8b:
Prosimo za pojasnilo kaj točno pomeni veleprodajni sistem, ki ga ministrstvo navaja. Po našem
razumevanju in poznavanju trga tak sistem še ni razvit, kar pomeni časovno neznanko in finančni
(trenutno neznan) izdatek
Odgovor št. 8a in 8b:
V točki 5. v poglavju 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje je zapisano, citiramo: "Izbrani prijavitelj bo moral
na svojem enotnem veleprodajnem informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in upravljanje
storitev iz točke 9. tega poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni priključki na določenih naslovih
omogočeni, vsaj trideset (30) koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le teh. Po zaključku
njihove gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh javno objaviti
na tem istem enotnem veleprodajnem informacijskem sistemu na neizbrisen in sledljiv način njihov
seznam vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani pooblaščenega nadzornika gradnje."
Enotni veleprodajni informacijski sistem pomeni sistem, preko katerega bo preko spleta izbrani
prijavitelj zainteresiranim ponudnikom elektronskih storitev ves čas 24/7 omogočal dostop do vseh
potrebnih informacij o omogočenih priključnih točkah, ki so potrebne za učinkovito ponujanje storitev
elektronskih komunikacij in preko katerih bo potekalo učinkovito izvajanje procesov glede poizvedb,
naročil, odprave napak omogočenih priključnih točk.

Vprašanje št. 8c:
Ali je razvoj zahtevanega informacijskega sistema upravičen strošek?
Vprašanje št. 8d:
Ali je razvoj zahtevanega veleprodajnega sistema upravičen strošek?
Odgovor št. 8c in 8d:
Ne
Vprašanje št. 9:
Točka 4.2.6.: »Po zaključku gradnje in javni objavi seznama omogočenih priključkov iz prejšnje točke
bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega uporabnika, ki
mu je dostop omogočen, priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset (60) koledarskih dni od
datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja in to brez
zaračunavanja tako ponudniku storitve kot tudi končnemu uporabniku kakršnegakoli dodatnega
stroška za vzpostavitev omrežne priključne točke na lokaciji končnega uporabnika s seznama
naslovov belih lis.
Prosimo za pojasnilo zakaj ponudnik ne sme zaračunati stroška izgradnje zadnjih 200m ponudniku
storitve ali končnemu uporabniku. V kolikor ministrstvo vztraja na omenjenem pogoju se bo omenjeni
strošek vkalkuliral v prvo fazo gradnje kar pa bo močno podražilo celotni projekt in na ta način Javno
Naročilo naredilo ekonomsko nevzdržnega. Pri prejšnjih OŠO projektih , ki so se končali 200 m od
hiše to ni bilo prepovedano.
Odgovor št. 9:
Glede na pretekle izkušnje pri gradnji odprtih širokopasovnih omrežij se je izkazala gradnja omrežnih
priključnih točk na stavbo najbolj učinkovita. S tem se izognemo morebitnim vprašanjem in problemom
glede lastništva omrežja, upravljanja in vzdrževanja, ter določitvi enotne cene izgradnje zadnjih 200 m
omrežja. Prednosti takšnega modela omogočajo sorazmerno hitro priključitev zainteresiranih končnih
uporabnikov na zgrajeno omrežje in s tem prihodke omrežja, ki izboljšajo vzdržnost poslovnega
modela izbranega operaterja elektronskih komunikacij.
Vprašanje št. 10:
Točka 4.2.10.: » … Pri tem mora izbrani prijavitelj slediti pravičnim, objektivnim in preglednim merilom
razporejanja stroškov...”
Vprašanje št. 10a:
Prosimo ministrstvo da pojasni kako je zamišljeno razporejanje stroškov ob majhni penetraciji in na
kakšen način ob normalni penetraciji.
Vprašanje št. 10b:
Glede na to, da naše podjetje ni regulirano nas zanima ali lahko ceno priključka (zaradi velikih stroškov
izgradnje priključka) postavimo glede na penetracijo.
Odgovor št. 10a in 10b:
V točki 10. poglavja 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje je oblikovanje veleprodajne cene jasno določeno.
Veleprodajna cena na vseh OPT in omrežju celotnega posameznega sklopa mora biti enotna. V
zadnjem stavku te točke je tudi navedeno: "Stroškovno naravnanost cen vključno s prepovedjo škarij
cen, bo agencija preverjala s cenami, ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih
omrežij.
Vprašanje št. 11:
Glede na to da je zelo majhna verjetnost da se bo koristilo proračunska sredstva za leto 2018 nas
zanima ali se bodo omenjena sredstva prenesla v kasnejša leta in na kakšen način se bo sredstva
porazdelilo. Kaj točno pomeni dikcija: »Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva«?

Odgovor št. 11:
V primeru, da se proračunska sredstva za leto 2018 ne bodo koristila v letu 2018 se bodo
prerazporedila skladno s predvideno višino po posameznih proračunskih letih in časovnim načrtom
izvedbe operacije izbranega prijavitelja.
Proračunska zmogljivost ministrstva je vezana na razpoložljiva sredstva glede na sprejet proračun.
Prijavitelj skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo v svoji Projektni dokumentaciji predvidi
časovni načrt izvedbe operacije, ki mora biti skladen s točko 2.7 razpisne dokumentacije, kjer je
navedena okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Ministrstvo glede na
razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem lahko predlaga
prilagoditev dinamike sofinanciranja. Ministrstvo lahko razpolaga le s sredstvi glede na sprejet
proračun. Trenutno je sprejet proračun za leto 2018 in 2019. V primeru potrebe po spremembi
dinamike bo ministrstvo glede na razpoložljiva sredstva izbranim prijaviteljem predlagalo prilagoditev
dinamike sofinanciranja. Morebitne potrebne spremembe dinamike sofinanciranja bo ministrstvo
na podlagi novih znanih dejstev načrtovalo in predlagalo predvidoma vsaj eno leto v naprej.
Vprašanje št. 12:
Točka 11. (5.odstavek): »Izgradnjo notranje inštalacije na lokaciji končnega uporabnika lahko izvede
prijavitelj ali ponudnik storitve ali končni uporabnik sam. V skladu z zgoraj navedenimi določili razpisne
dokumentacije o upravičenih stroških notranja inštalacija ni upravičen strošek.”
Ali to pomeni da se notranja inštalacija lahko zaračuna ponudniku storitev oz. BL?
Odgovor št. 12:
Notranjo inštalacije na lokaciji končnega uporabnika lahko financira prijavitelj ali ponudnik storitve ali
končni uporabnik sam.

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

