Vprašanja in odgovori
Objavljeno 1.7.2014 na spletni strani www.gvo.si/kaj_ponujamo/Odprta_sirokopasovna_omrezja/.

Vprašanja, ki se nanašajo na OŠO Slovenske Konjice
VPRAŠANJE 1:
Ali so sive lise že zgrajene (večje število) ali se bodo gradile sproti glede na naročila ponudnikov
storitev?
ODGOVOR: Na območjih sivih lis v Občini Slovenske Konjice je do današnjega dne ca. 550
končnih uporabnikov že naročilo izgradnjo priključka na omrežje pri GVO. Del priključkov je že
zgrajenih, preostale priključke pa GVO še gradi. Točne naslove priključkov, ki so že zgrajeni, bo
GVO predal operaterjem omrežij, ki bodo sklenili z GVO pogodbo o dostopu do razpoložljivih
kapacitet.
VPRAŠANJE 2:
Kolikšno je število sivih lis na območju?
ODGOVOR: Število vseh sivih lis, ki so že izkazale interes za priključitev in z GVO sklenile
pogodbo o izgradnji naročniškega priključka, je razviden iz odgovora na prejšnje vprašanje. V teh
naseljih sicer praviloma obstajajo dodatne potencialne sive lise, vendar GVO ne razpolaga s
podatki o številu vseh sivih lis. Znani so zgolj podatki o številu belih lis po posameznih naseljih,
teh pa je na območju Občine Slovenske Konjice skupaj 1.027.
VPRAŠANJE 3:
Funkcijska lokacija je ista kot za bele lise, oprema se uporabi enaka, tako da so vključitve
mogoče takoj po sklenitvi pogodbe, v kolikor se dogovorimo?
ODGOVOR: Da, vklop posameznih povezav je mogoč takoj po sklenitvi pogodbe oz. v
razumnih rokih v primeru večjega števila sočasnih naročil.
VPRAŠANJE 4:
Ali so kakšni stroški še glede sivih lis za naročnika – izgradnja naročniškega priključka in koliko
znašajo?
ODGOVOR: Uporabniki na sivih lisah, ki se želijo priključiti na omrežje, morajo imeti zgrajen
naročniški priključek in interne instalacije v objektu. Cenik GVO za izgradnjo naročniških
priključkov
je
objavljen
na
spletni
strani
http://www.gvo.si/uploads/Documents/Cenik%20RNO%20OSO%202013-12-01.pdf, cena za
izgradnjo internih instalacij pa je zapisana v ceniku, ki je sestavni del pogodbe o dostopu do
razpoložljivih kapacitet OŠO.
VPRAŠANJE 5:
V prvi točki 3. člena pogodbe navajate, da v sklopu pogodbe omogočate:
»uporabo enega optičnega vlakna od optičnega delilnika v funkcijski lokaciji OŠO do omrežne
priključne točke na objektu končnega naročnika – nepresvetljena optika; v primeru zadostnih
razpoložljivih kapacitet lahko ponudnik operaterju na eksplicitno pisno prošnjo zagotovi uporabo
dveh nepresvetljenih optičnih vlaken do enega končnega uporabnika pod enakimi cenovnimi
pogoji;«
Operater X trži svoje storitve preko dveh vlaken, in sicer eno za DATA povezavo in drugo za TV
(RF) signal, kar pomeni, da bi potrebovali za vsa naša naročila dve vlakni do naročnika. Zadostne
razpoložljive kapacitete so najbrž mišljene v hrbteničnem omrežju – ali je teh kapacitet dovolj, da
v primeru sklenitve pogodbe lahko tržimo svoje storitve po dveh vlaknih za vse naročnike? V
primeru da pride do zapolnitve obstoječih kapacitet se lahko kapaciteta omrežja poveča ali v tem
primeru lahko tržimo samo po enem vlaknu?
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ODGOVOR: Glede števila razpoložljivih optičnih vlaken je treba poudariti, da so kapacitete v
hrbteničnem omrežju omejene in jih GVO zaenkrat ne bo povečeval. To pomeni, da je v
določenih primerih sicer mogoče naročiti in uporabljati dve optični vlakni za posamezno
povezavo, na izrecno prošnjo operaterja ob naročilu, a ne v vseh primerih. Kjer so kapacitete
hrbteničnega omrežja bolj omejene, bo GVO omogočil (do izkoriščenja razpoložljivih kapacitet)
po eno optično vlakno za posamezno povezavo. Glede števila razpoložljivih optičnih vlaken do
posameznega končnega uporabnika bo operater informacije lahko preveril po sklenitvi pogodbe.
VPRAŠANJE 6:
8. člen pri plačilnih pogojih – zavarovanje terjatev
V tretjem odstavku navajate, da za zavarovanje obveznosti mora operater dostaviti 5 menic v
višini 10.000 EUR – glede na uporabnino je to precej visoka garancija – predlagamo da do
določenega mesečnega zneska terjatev (recimo 10.000 EUR) ni potrebno dodatnih garancij, v
primeru da ta znesek presežemo pa se zahteva dodatna garancija v obliki menic.
ODGOVOR: Zavarovanje je določeno na enoten način za vse zainteresirane operaterje in ga ne
bomo spreminjali, saj želimo terjatve ustrezno zavarovati.
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