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

Vprašanje št. 1
Zakaj v seznamu belih lis manjkajo posamezna gospodinjstva iz občine Kostel?
Podatke o belih lisah na območju občine Kostel smo uparili s podatki o gospodinjstvih in hišnih
številkah (podatki Geodetske uprave Republike Slovenije) in s podatki o prebivalstvu (podatki
Centralnega registra prebivalcev) ter ugotovili, da od skupno 294 naslovov, na katerih ima vsaj ena
oseba prijavljeno prebivališče, v vašem seznamu manjka 116 naslovov.
Odgovor št. 1
Z namenom določitve območij, na katerih bodo angažirana javna sredstva (t. i. belih lis) je pristojno
ministrstvo izvedlo dva kroga testiranje tržnega interesa v maju 2016 in oktobru 2016. Objavilo je javna
poziva vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim
investitorjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020. Tako je bilo število
gospodinjstev na območjih belih lis pridobljeno z analizo podatkov o izkazanem tržnem interesu.
Na Ministrstvu za javno upravo ugotavljamo, da so na področju celotne Republike Slovenije še prisotna
gospodinjstva, ki nimajo omogočenega dostopa do omrežja 100 Mb/s. Zato načrtujemo zaključno
testiranje tržnega interesa, kjer bodo imeli potencialni investitorji možnost izraziti tržni interes. V
nasprotnem primeru bodo gospodinjstva na teh območjih identificirana kot bele lise.
Vprašanje št. 2
Kdaj bo možno dobiti podatke o tem za katere naslove (gospodinjstva) je bil izražen komercialni interes
in kateri operater ga je izrazil?
Odgovor št. 2
Operaterji elektronskih komunikacij so podatke o izkazanem tržnem interesu za gradnjo
širokopasovnih omrežij v spletno aplikacijo vnašali pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 40/17; v nadaljevanju: ZEKom1C). Za objavo podatkov o izkazanem tržnem interesu so tako relevantna določila Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in
81/15). Ta ni predvideval javne objave podatkov o izkazanem tržnem interesu, temveč Agencija za

komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju AKOS) vodi evidenco izkazanega tržnega
interesa ter opravlja nadzor nad izpolnitvijo obveznosti gradnje na območjih, kjer je bil izražen tržni
interes.
V primeru bodočih pozivov za izkaz tržnega interesa pa bo ministrstvo, pristojno za elektronske
komunikacije, v skladu z novim 11.a členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) po podpisu pogodb z operaterji
zagotovilo javnost podatkov o izkazanem tržnem interesu, ki jih bodo operaterji vnesli v spletno
aplikacijo.
Vprašanje št. 3
Kdaj bo organiziran informativni dan za občine?
Odgovor št. 3
Informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije »GOŠO 3« bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.
Vprašanje št. 4
Glede na to, da se na razpis prijavljajo operaterji, nas zanima tudi kakšna je sploh vloga občin v tem
razpisu?
Odgovor št. 4
Na javni razpis na podlagi 7. odstavka 11. člena ZEKom-1 skladno s potrjeno Shemo državnih pomoči
št. BE01-2482762-2017 lahko kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih
komunikacij, ki so skladno s 5. členom ZEKom-1 AKOS že obvestili o nameri zagotavljanja javnih
komunikacijskih omrežij.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni
razpis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani
kot operaterji elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem odstavku.
Pri prijavi na javni razpis same občine oziroma lokalne skupnosti nimajo neposredne vloge. Predmetni
javni razpis določa, da mora prijavitelj 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.
Na podlagi ZEKom-1C lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih
komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture in, kjer je to primerno, sodelujejo z AKOS-om. 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 AKOS o nameravanih bodočih posegih v svojo obstoječo infrastrukturo ter
lahko načrtujejo gradnjo odprtih javnih komunikacijskih omrežij.
Vprašanje št. 5
Opazili smo, da na seznamu belih lis ni Haloških občin?
Odgovor št. 5
Skladno z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo v lokalnih skupnostih v Pomurski, Podravski in Koroški
statistični regiji (kamor spadajo tudi občine na območju Haloz) sofinancirana 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 v
geografskem segmentu redke poseljenosti v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 iz
Evropskega sklada za razvoj podeželja. Objava tega javnega razpisa se načrtuje v drugi polovici leta
2018.
Vprašanje št. 6
Ali bi se morda dalo dobiti shape priključnih točk?
Odgovor št. 6
Shape format ni na voljo. Zainteresirani prijavitelji si lahko v svoj GIS sistem uvozijo HSMID-e
gospodinjstev na belih lisah, katerih geografski podatki so brezplačno javno dostopni na spletnih
straneh Geodetske uprave RS. Tako si lahko v svojem GIS sistemu grafično pogledajo, kje se nahajajo
objavljene bele lise iz javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
naslednje generacije »GOŠO 3«.
Vprašanje št. 7
Kolikšna je dovoljena intenzivnost državne pomoči za izgradnjo širokopasovnega omrežja in v katerem
aktu EU je to opredeljeno?
Odgovor št. 7
Na javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
3« bodo izbrane operacije, katerim bodo sofinancirani upravičeni stroški skladno s točko 11
predmetnega javnega razpisa. Operacije bodo predmet državne pomoči skladno s priglašeno shemo
državne pomoči »Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne
infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, št.
sheme: SA.49322) z dne 4. 10. 2017«.
Shemo pomoči je izdalo Ministrstvo za finance, temelji na Zakonu o elektronskih komunikacijah
(109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17 (v nadaljevanju ZEKom-1)) in je združljiva
z Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju Uredba (EU) št.
651/2014) in Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št.
651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč
za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6.
2017).
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.
Predvidena intenzivnost je v skladu z dovoljenimi intenzivnostmi, kot jih določa 4. in 52. člen Uredbe
(EU) št. 651/2014. 52. člen sicer intenzivnosti kot take eksplicitno ne navaja, kar pomeni, da je
dovoljeno financirati celotne upravičene stroške (do zgornje meje 70 mio EUR na projekt, v skladu s
4. členom Uredbe (EU) 651/2014)1. Državna pomoč po priglašeni shemi se torej lahko dodeli za
projekte, ki v skupni višini ne presegajo 70 milijonov evrov. Za sofinanciranje projektov, katerih skupna
vrednost presega ta znesek, je potrebna priglasitev Evropski komisiji. Pravila o državnih pomočeh
določajo le zgornjo dovoljeno višino pomoči, resorno ministrstvo pa se lahko v skladu s svojo politiko
in v okviru razpoložljivih sredstev, odloči tudi za nižjo višino pomoči.

1

Navedena opredelitev intenzivnosti pomoči po 52. členu Uredbe (EU) 651/2014 izhaja tudi iz spremembe v Uredbi 2017/1084,
ki v novem 2.a odstavku 52. člena določa: Namesto določitve upravičenih stroškov na način iz odstavka 2 je mogoče najvišji
znesek pomoči za posamezen projekt določiti na podlagi konkurenčnega izbirnega postopka, kot določa odstavek 4.“

Najvišja dovoljena višina sofinanciranja je opredeljena v točki 7 predmetnega javnega razpisa. In sicer:
»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.«
Da so pogoji dodeljevanje pomoči za gradnjo širokopasovnega omrežja skladni s pravili o državnih
pomočeh (52. člen Uredbe (EU) 651/2014) pa izhaja iz mnenja Ministrstva za finance, ki je v skladu z
Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) v RS pristojno za presojo skladnosti
državnih pomoči, ki se dodeljujejo kot skupinske izjeme.

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

