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

Vprašanje št. 13:
V razpisni dokumentaciji, konkretno: seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD sem opazil, da pri
gradnji optičnega omrežja v že predvidenem območju niso vključene vse hišne številke. Zanima me
zakaj je temu tako in/ali bo gradnja optičnega omrežja s priključki obsegala zgolj omenjene hišne
številke v razpisni dokumentaciji?
Odgovor št. 13:
V seznamu belih lis niso vključene vse hišne številke, ker se javna sredstva za gradnjo
širokopasovnega omrežja lahko dodelijo le na podlagi priglašene sheme državne pomoči, ki zahteva
izpolnjevanje določenih pogojev, med njimi je tudi ugotovitev belih lis, ki so v Javnem razpisu GOŠO
3A definirane kot posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne
zagotavljajo širokopasovnih omrežij.
Ministrstvo za javno upravo je izvedlo testiranje tržnega interesa in izključilo iz seznama belih lis
gospodinjstva za katera so operaterji izrazili tržni interes. Na področjih (gospodinjstvih) kjer so
operaterji izrazili tržni interes bodo operaterji gradili širokopasovna omrežja na lastne stroške. Skladno
z veljavno zakonodajo morajo le te zgraditi v roku treh let od podpisa dogovora, ki je bil podpisan v
mesecu septembru leta 2017. Ali je vaše gospodinjstvo vključeno v področje kjer so operaterji izrazili
tržni interes oz. ali je vključeno v področje belih lis lahko preverimo le v kolikor nam posredujete vaš
naslov.
Vprašanje št. 14:
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.
DOKAZILO: Obrazec št. 1.1 / 1.2: Prijavni obrazec za sklop in Projektna dokumentacija

Ali lahko glede na pogoj izgradnje min 80% gospodinjstev izvzamemo gospodinjstva na področju
celotne posamezne občine?
Odgovor št. 14:
Da, prijavitelj lahko sam izbere katera gospodinjstva iz seznama belih lis po gospodinjstvih z njihovimi
naslovi, ki je v prilogi tega javnega razpisa, bo vključil v svojo vlogo. Lahko izvzamete tudi
gospodinjstva na področju celotne posamezne občine.
Vprašanje št. 15:
V projektni dokumentaciji mora biti razviden seznam vseh gospodinjstev na območju belih lis, ki je
priložen razpisni dokumentaciji ter je jasen prikaz njihovega povezovanja v omrežje in s tem
omogočanja njihovega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti
najmanj 100 MB/s;
Katera projektna dokumentacija je zahtevana? (PZI, PGD, Idejni projekt…) in ali so predvidene
sankcije v primeru nezmožnosti izvedbe priključka prijavljenemu naročniku npr. zaradi ne pridobljene
služnosti? (v tem primeru lahko nastanejo tudi odstopanja glede točkovanja za izbor najugodnejšega
prijavitelja)
Odgovor št. 15:
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.
Za primer, da se pogodbeno dogovorjena realizacija vseh v vlogi določenih gospodinjstev na belih
lisah s strani izbranega prijavitelja ne izvede, se ugotovi kršitev pogodbenih obveznosti in višine
izvajalčevega dolga zaradi kršitve. Vzpostavi se terjatev do izvajalca in zahteva poplačilo te terjatve.
Če do poplačila ne pride v zahtevanem roku, se unovči menično zavarovanje za poplačilo do višine
terjatve.
Prvi odstavek 20. člena vzorca pogodbe ministrstvu, glede na težo kršitve, daje več možnosti za
ukrepanje: - začasno se lahko ustavi izplačila sredstev in/ali - zahteva vračilo neupravičeno izplačanih
sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od
pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR
upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS in/ali - izreče finančne popravke oziroma zniža
višino sredstev glede na resnost kršitve. Določila pogodbe se bodo uporabljala v skladu s konkretno
situacijo, zato se tudi ni možno natančneje opredeliti.
Postopek pridobitev služnosti, tudi na zemljišču v privatni lasti, pa ureja ZEKom-1 v členih od 16. do
21.
Vprašanje št. 16:
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 se lahko notranja inštalacija lahko zaračuna uporabniku?
Odgovor št. 16:
Da, notranjo inštalacijo je mogoče zaračunati končnemu uporabniku. Lahko pa jo izvede in financira
tudi izbrani prijavitelj ali ponudnik storitve.
Vprašanje št. 17:
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis naša 13.610.400,00 EUR.
Kaj pomeni okvirno predvidena razpoložljiva sredstva, oziroma ali so možna odstopanja navzgor glede
na dejstvo, da so se skupna sredstva močno znižala kljub opozorilom nesorazmernega predvidenega
financiranja gradnje omrežja glede na pretekle projekte?

Odgovor št. 17:
Okvirna višina sredstev oziroma zgornja meja sredstev (13.610.400,00 EUR), ki so na razpolago za
zadevni javni razpis je določena kot zmnožek števila gospodinjstev na območju belih lis (11.342) in
najvišjega možnega zneska javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi (1.200 EUR).
Vprašanje št. 18:
Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati določbe
veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov AKOS.
Ali nosilni partner zapade pod regulativne ukrepe AKOS-a v primeru sodelovanja TS kot podrejenega
konzorcijskega partnerja?
Odgovor št. 18:
Sklepamo, da se vaše vprašanje nanaša na ukrepe ex-ante regulacije AKOS iz drugega podpoglavja
8. poglavja (zagotavljanje konkurence) ZEKom-1, za katere velja, da so ti z odločbo AKOS naloženi
konkretnemu operaterju s pomembno tržno močjo in se obveznosti iz te odločbe nanašajo na njenega
zavezanca oz. kot to izhaja iz odločbe AKOS in ne na koga drugega. Prijava na razpis ne posega v
tako odločbo, ta velja v celoti naprej, niti se ta odločba ne more nanašati na koga drugega - mimo
odločbe AKOS - torej tudi ne na morebitnega partnerja v projektu.
V primeru, da bo izbrani prijavitelj, ki bo po koncu gradnje postal lastnik po tem javnem razpisu
sofinanciranega določenega dela ali celotnega omrežja, glede na svoj položaj na trgu že imel veljavne
odločbe AKOS, ki mu nalagajo določene obveznosti samo na njegovih omrežjih, bodo le te kot tudi
morebitne prihodnje veljavne odločbe vključujoč obveznosti, ki mu jih bo naložil AKOS, veljale tudi za
te dele oziroma za to celotno njegovo omrežje skladno z določbami 15. in 16. točke poglavja 4.2.
Posebni pogoji za prijavitelje tega JR.
Vprašanje št. 19:
V besedilu JR je navedeno da: "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.", obenem pa je v JR zahtevana veleprodajna storitev: "1. lokalni dostop –
fizična ali virtualna razvezava lokalne zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim tokom", nas
zanima, ali naj v primeru, ko predvidena veleprodajna storitev ne predvideva omogočanja dostopa do
fizične infrastrukture, ampak le (v JR dovoljeno) 1.lokalni dostop-virtualna razvezava lokalne zanke in
2.osrednji dostop z bitnim tokom, zgoraj navedeno zahtevo po zmožnosti podvojitve števila vodov
razumemo kot zmožnost podvojitve kapacitet? Pri virtualni razvezavi in bitnem toku število vlaken
namreč ni nujno bistveno za omogočanje dodatnih kapacitet. Ali lahko smatramo, da je v primeru
virtualne razvezave lokalne zanke zahteva izpolnjena, če veleprodajni ponudnik lahko izkaže možnost,
da na vsakem zgrajenem priključku (na primer z zamenjavo aktivne opreme) lahko zagotovi dve ločeni
veleprodajni storitvi z enako zmogljivostjo in zanesljivostjo?
Odgovor št. 19:
Navedeno določilo tega javnega razpisa velja za novozgrajeno infrastrukturo, za katero se v
prihodnosti zahteva omogočanje še najmanj podvojitev števila fizičnih vodov. To pomeni, da izbrani
prijavitelj novo sofinancirano omrežje zgradi tako, da v prihodnosti za podvojitev fizičnih vodov ne bodo
potrebna dodatna gradbena dela. Če je izbrani prijavitelj na določeni trasi načrtoval vgradnjo cevi in v
njej na primer kabel s štirimi vodi (vlakni, bakrenimi paricami, koaksialnimi vodi …), mora biti premer
te vgrajene cevi dovolj velik, da bo v prihodnosti omogočal brez dodatnih gradbenih del vgradnjo
dodatnega kabla z enakim številom vodov enake vrste (v tem primeru dodaten kabel s štirimi vodi
enake vrste), ali zamenjavo kabla z vsaj podvojenim številom vodov enake vrste (v tem primeru
zamenjava z novim kablom, ki bo imel vsaj osem vodov enake vrste), ali pa bo v traso vgradil dve cevi
in bo imela dodatna cev dovolj velik premer, da bo vanjo možno vgraditi dodatno vsaj enako število
vodov enake vrste (v tem primeru dodaten kabel s štirimi vodi enake vrste). Enako velja tudi za vode,
ki bodo potekali po zraku: če izbrani prijavitelj načrtuje na primer kabel s štirimi vodi na določeni trasi
po zraku, morajo vsi elementi take infrastrukture v prihodnosti brez gradbenih del omogočati ali

dodajanja dodatnega kabla z enakim številom vodov iste vrste ali zamenjave z novim kablom, ki bo
imel vsaj podvojeno število vodov iste vrste.
Vprašanje št. 20:
V besedilu JR je navedeno da: "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 dodatno potrditev, da vsled odgovora na
vprašanje 12 (Vprašanja in odgovori, objavljeni na vaši spletni strani), gre zgoraj navedeno razumeti
z izjemo, da je notranjo inštalacijo (ki je po zakonu pritiklina stavbe, in v lasti končnega uporabnika)
mogoče zaračunati končnemu uporabniku?
Odgovor št. 20:
Da, notranjo inštalacijo je mogoče zaračunati končnemu uporabniku. Lahko pa jo izvede in financira
tudi izbrani prijavitelj ali ponudnik storitve.
Vprašanje št. 21:
Točka 2.4.: »Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis …«
Ali lahko ponudnik sam izbere območja belih lis ki jih bo gradil glede na svoj finančni načrt?
Odgovor št. 21:
Da. Prijavitelj s seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je v prilogi tega javnega
razpisa, sam izbere gospodinjstva, ki jih bo vključil v svojo vlogo.
Vprašanje št. 22:
Ali bo Ministrstvo podprlo odločitev ponudnika o zmanjšani obvezi ( 80%-100%) izgradnje belih lis, ko
bodo Občine ugotovile da so izpadle iz projekta?
Odgovor št. 22:
Ministrstvo bo skladno z merili za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, izbralo
najugodnejšo vlogo. Vsa gospodinjstva s seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je v
prilogi tega javnega razpisa, ki ne bodo predmet sofinanciranja po zadevnem javnem razpisu bodo
vključena v nadaljnje aktivnosti, ki so načrtovane v Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020 in Dodatku k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do
leta 2020.
Vprašanje št. 23:
Točka 4.2.2.: »Odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja bo moralo omogočati prenosno
hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku – gospodinjstvu na območju belih lis, ki mu
bo ta dostopna hitrostih na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu….«
Definicija je nejasna in nedorečena. Nikjer ni zaznati natančne zahteve glede hitrosti. Predlagamo da
se pogoj dopolni, »da mora biti dostopovna hitrost zagotovljena VSEM uporabnikom HKRATI«.
Odgovor št. 23:
Celotni javni razpis in pripadajočo razpisno dokumentacijo je potrebno razumeti tako, da bo moralo
sofinancirano odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja omogočati prenosno hitrost vsaj
100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku in da bo ta dostopna hitrost na voljo ves čas, to je 24 ur
na dan, vse dni v letu in to hkrati za vsa gospodinjstva, izbrana s strani izbranega prijavitelja s seznama
belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je v prilogi tega javnega razpisa.
Vprašanje št. 24:
Niso razčiščeni pojmi: odprto širokopasovno omrežje, dostop do širokopasovnega omrežja,
dostopovna točka brezžičnega omrežja. Po besedilu v tem odstavku mora ponudnik zagotoviti »dostop

do širokopasovnega omrežja«, kar pomeni le tistih zadnjih 200 m ali pa dostop preko brezžične
dostopovne točke, besedilo pa ne določa, kakšna mora biti hitrost v samem širokopasovnem omrežju,
ves čas govori le o »dostopu do širokopasovnega omrežja«. Kje se torej konča dostopovno omrežje
in začne širokopasovno javno omrežje?
Treba je tudi vedeti, da širokopasovna omrežja vedno gradijo z določeno stopnjo koncentracije, sicer
bi bila omrežja enostavno predraga. Običajno je koncentracija okoli 1:25, kar zadostuje za normalen
dostop do interneta, zato je treba vedeti, od kje naprej se lahko uporablja koncentracija prometa, ki
posledično seveda zmanjša dostopovno hitrost.
Odgovor št. 24:
V tem javnem razpisu in njegovi pripadajoči razpisni dokumentaciji so, kot je to določeno v 3. členu
ZEKom-1, naslednji pomeni izrazov:
"39. Odprta komunikacijska omrežja so javna komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi pogoji
lahko dostopajo vsi operaterji."
"63. Širokopasovno omrežje je javno komunikacijsko omrežje, ki omogoča širokopasovni dostop"
"3. Dostopovno omrežje je del elektronskega komunikacijskega omrežja, ki neposredno ali prek
dostopovne oziroma razdelilne točke povezuje končne uporabnike s hrbteničnim omrežjem."
"2. Dostopovna točka je element dostopovnega omrežja, ki omogoča fizično povezavo do vsake
lokacije končnega uporabnika posebej (npr. ulični kabinet).",
pri čemer je potrebno upoštevati peti, šesti in osmi dostavek 9. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah ter Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in
razdelilnih točk (Uradni list RS, št. 39/18).
Vprašanje št. 25:
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…«
Ponudnik bo moral omogočati zahtevano prenosno hitrost VSEM uporabnikom, nikjer pa ne piše, ali
mora to hitrost zagotavljati VSEM HKRATI. Ali se morata zahtevi iz točk 4.2.2. in 4.2.3 izpolnjevati
hkrati?
Odgovor št. 25:
Celotni javni razpis in pripadajočo razpisno dokumentacijo je potrebno razumeti tako, da bo moralo
sofinancirano odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja omogočati prenosno hitrost vsaj
100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku in da bo ta dostopna hitrost na voljo ves čas, to je 24 ur
na dan, vse dni v letu in to hkrati za vsa gospodinjstva, izbrana s strani izbranega prijavitelja s seznama
belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je v prilogi tega javnega razpisa.
Vprašanje št. 26:
Točka 4.2.7.: »…hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le ta lahko pričakuje večino časa v
dnevu vendar ne manj kot 90% časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80% časa v času dveh vršnih ur
in ki znaša vsaj 80% maksimalne hitrosti…«
Točka je v nasprotju s točkama 4.2.2. in 4.2.3., kjer se zahteva zagotavljanje dostopovne hitrosti 24 ur
na dan vse dni v letu in nikjer niso omenjeni odstotki časa in odstotki doseganja maksimalne hitrosti.
Odgovor št. 26:
Točka 4.2.7. ni v nasprotju s točkama 4.2.2. in 4.2.3. Točki 4.2.2. in 4.2.3. določata, da bo moral izbrani
prijavitelj po zaključku gradnje vedno omogočati prenosno hitrost najmanj 100 Mb/s v smeri proti
končnemu uporabniku. Točka 4.2.7. določa, da bo izbrani prijavitelj za svoje omrežje moral javno
objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko
ta doseže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost skupaj z navedenim razmerjem do
maksimalne hitrosti (hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le ta lahko pričakuje večino časa
v dnevu vendar ne manj kot 90% časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80% časa v času dveh vršnih
ur in ki znaša vsaj 80% maksimalne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja hitrost prenosa
proti končnemu uporabniku, razen v primeru izpada omrežja ali večjih motenj). Pri tem pa je potrebno
upoštevati zahteve točk 4.2.2. in 4.2.3, da ta minimalna hitrost dejansko nikoli ne more biti nižja od
100 Mb/s, razen seveda v primeru izpada omrežja ali večjih motenj.

Vprašanje št. 27:
Točka 4.2.10.: »Navedeno pomeni, da morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti višje od
stroškov učinkovitega operaterja«
Stroški učinkovitega operaterja se lahko uporabljajo v povprečnih pogojih z dobro penetracijo
uporabnikov ter izraženim tržnim interesom ponudnikov. Ker pa gre v tem primeru za subvencioniranje
graditve omrežij na izrazito neugodnem terenu, kjer ni izražen niti tržni interes, je težko zahtevati
upoštevanje stroškov učinkovitega operaterja, ki so izračunani na osnovi povprečnih teoretičnih
modelov in so v takih primerih večinoma prenizki, kar bi postavilo ponudnike v neenakopraven položaj.
Izračun stroškov učinkovitega operaterja še dodatno poslabša dejstvo, da gre za graditev priključkov
»home passed«, pri čemer se ne ve vnaprej, kolikšna bo dejanska penetracija priključenih
uporabnikov, lahko je vsega 20 %, to pa popolnoma izniči model učinkovitega operaterja!!!
Predlagamo izbris omenjene zahteve.
Odgovor št. 27:
Navedba v točki 4.2.10 javnega razpisa, da morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti
višje od stroškov učinkovitega operaterja je potrebna ne glede na to, da gre za subvencionirano
gradnjo širokopasovnih omrežij na izrazito neugodnem terenu, kjer ni izraženega tržnega interesa za
tako gradnjo. Izbrani ponudnik mora tudi za tako omrežje oblikovati stroškovno naravnane
veleprodajne cene, ki ne smejo presegati stroškov učinkovitega operaterja, zato tudi dobi sredstva
sofinanciranja, ki mu tako omogočijo vzdržen poslovni model . Ko bo omrežje zgrajeno bo nadzor nad
izpolnjevanjem pogojev iz tega poglavja v okviru svojih pristojnosti opravljal AKOS skladno z ZEKom1.
Jasno je, da gre za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na tržno nezanimivih
področjih, kjer je poslovni model takega omrežja ekonomsko nevzdržen oziroma neizplačljiv. Zato
država z javnimi sredstvi posega na takšna področja in sofinancira gradnjo omrežij, kar predstavlja
dovoljeno državno pomoč in s tem omogoča ekonomsko vzdržen model in s izvedbo oziroma izgradnjo
takšnih omrežij. Pri stroškovni učinkovitosti je tako potrebno upoštevati tudi vložek sofinanciranja, ki
operaterju omogoči, da se mu taka gradnja izplača. Poleg tega lahko potencialni prijavitelj iz seznama
gospodinjstev na belih lisah izloči celo 20% zanj najbolj neugodnih gospodinjstev na belih lisah, kar
mu močno izboljša poslovni model na novozgrajenem omrežju.
Vprašanje št. 28:
Točka 4.2.10.: »Obveznost prepoved škarij cen se naloži z namenom, da se zagotovi zadostna razlika
med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami …«
Zahteva je prenesena iz uredbe o urejenem trgu elektronskih komunikacij. V primeru graditve omrežij
na redko poseljenih področij, kjer ni tržnega interesa, pa ta teorija ne omogoča izvedbe projekta OŠO.
Predlagamo izbris celotne točke 4.2.10
Odgovor št. 28:
Točka 4.2.10 natančno opisuje na kakšen način bo moral izbrani ponudnik oblikovati veleprodajni
dostop na podlagi učinkovitih prirastnih stroškov vključno s pribitkom za skupne stroške. V javnem
razpisu je pod to točko obveznost prepovedi škarij cen opredeljena z namenom, da bi izbrani prijavitelj
oblikoval ustrezno veleprodajno ceno, ki bo zagotavljala primerno razliko med maloprodajno in
veleprodajno ceno. Namen te točke je, da se s prepovedjo škarij cen prepreči izbranim prijaviteljem,
da bi na račun postavitve veleprodajne cene dostopa lahko le-to kompenzirali s postavitvijo
maloprodajnih cen in s tem projektu gradnje širokopasovne infrastrukture zagotovili finančno
ustreznost. Hkrati bo alternativnim operaterjem, ki niso v lasti izbranega prijavitelja ali v lasti s
ponudnikom kapitalsko povezanimi družbami oz. hčerinskimi podjetji izbranega ponudnika, s
prepovedjo škarij cen zagotovljena možnost postavljanja konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu.
To velja tako za področja, kjer obstaja tržni interes za gradnjo širokopasovnega omrežja, kakor tudi za
gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij na območju redke poseljenosti.

Vprašanje št. 29:
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.
…«
Glede na to da je v posameznem sklopu 41 oz.48 občin je nemogoče zahtevati v razpisni
dokumentaciji da se ponudnik sestane z vsako občino posebej in dogovori o sodelovanju. Vsak
dogovor mora iti skozi Občinske protokole kar pomeni da v času priprave na razpis noben dogovor ne
bo zavezujoč iz strani Občin.
Prosimo naročnika da definira kakšno dokazilo želi videti da izpolnjuje točko 4.2.13. Naj glede na
poznavanje razmer na terenu dodamo da so nekatere občine v preteklih letih naredile načrt razvoja a
zdaleč ne vse ki so v Sklopu1 ali Sklopu2.
Odgovor št. 29:
Ministrstvo v zadevni razpisni dokumentaciji ne zahteva, da se potencialni prijavitelj sestane z vsako
lokalno skupnostjo posebej in dogovori o sodelovanju. Potencialni prijavitelj mora v svoji Projektni
dokumentaciji opisati sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi. Opiše se dosedanje in
načrtovano sodelovanje. 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. 30:
Točka 4.3.2. (tretji odstavek): »…katerih gradnja ali postavitev je na tem območju že načrtovana v
naslednjih treh letih«
Prosimo ministrstvo da jasno opredeli točen datum, ki je razumljen pod dikcijo »v naslednjih treh letih.«
Odgovor št. 30:
V naslednjih treh letih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Vprašanje št. 31:
Točka 5.1.: »Število točk posameznega prijavitelja se izračuna na dve decimalki natančno po
naslednjih formulah …«
Leta 2009 je na takratnem MVZT izpadel eden od ponudnikov, ker je znesek lastne udeležbe izračunal
v Excelu na dve decimalni mesti, birokrati MIZŠ-ja pa so ga izračunali z ročnim kalkulatorjem na 12
decimalnih mest in končni rezultat zaokrožili na dve decimalki. Ker se je rezultat pri 10 mio € razlikoval
za nekaj evrov, je bil ponudnik izločen.
Prosimo za natančno definicijo, kako se izračunava število točk in način zaokroževanja
Odgovor št. 31:
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna na dve decimalki natančno. V kolikor je tretja
decimalka za decimalno vejico enaka ali večja od pet (5), se druga decimalka zaokroži navzgor.
Vprašanje št. 32:
Točka 19.: »….Dodatni čisti dobiček se na podlagi zahtevka vrne v proračun Republike Slovenije. V
primeru, da so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani
prijavitelj z zasebnimi sredstvi.«
Prijavitelj zgradi omrežje, pri čemer ga sam financira z več kot 50% lastnih sredstev. V kolikor leto
zaključi z dodatnim čistim dobičkom, ga mora plačati državi in to vsega, ne samo tistega, ki je nastal

na podlagi državnega (subvencioniranega) dela investicije. Če leto zaključi z izgubo, jo mora v celoti
pokriti sam.
To je skrajno diskriminativna in izkoriščevalska določba, ki bi jo moralo ministrstvo bodisi v celoti
umakniti ali pa vsaj deliti dobiček in izgubo v sorazmernih vloženih deležih. Konec koncev v tem
primeru ponudniki pomagajo državi in ne država ponudnikom. Država mora le izpolniti svoje zaveze
do EK in pokriti bele lise s širokopasovnim omrežjem, pri čemer ji pomagajo ponudniki.
Predlagamo umik omenjene zahteve.
Odgovor št. 32:
Na podlagi zadevnega javnega razpisa bo ministrstvo sofinanciralo izgradnjo širokopasovnega
omrežja naslednje generacije izbranemu prijavitelju, ki bo v celoti v njegovi lasti. Pomoč na podlagi
priglašene sheme je namenjena za naložbe v širokopasovno infrastrukturo opredeljeno v Uredbi (EU)
št. 651/2014, Oddelek 10, 52. člen, Pomoč za širokopasovno infrastrukturo. Pogoji dodeljevanja so
zapisani in opredeljeni tudi v 11. členu ZEKom-1 in so v skladu z 52. členom Uredbe (EU) št. 651/2014.
Torej skladno z deveto točko 11. člena ZEKom-1 se dodatni čisti dobiček, ki je nad povprečnim
dobičkom, ki je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih vrne sofinancerju projekta.
Zgoraj navedeno sofinanciranje vsebuje v skladu z 2. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči
elemente državne pomoči, saj predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, namenjeno je
podjetjem, ki se ukvarjajo s tržno aktivnostjo, s čemer jim zagotavlja prednost pred konkurenti v drugih
državah članicah, zato vpliva na konkurenco in trgovino med državami članicami.

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

