Vprašanja in odgovori (četrtič)
Objavljeno 13.9.2012 na spletni strani www.gvo.si/kaj_ponujamo/Odprta_sirokopasovna_omrezja/. Vprašanja in
odgovori se nanašajo na odprta širokopasovna omrežja v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna,
Šentrupert, Žužemberk, Sevnica in Slovenske Konjice.
Opomba: Vsi v tem dokumentu objavljeni podatki so informativne narave in lahko odstopajo od končnega stanja.
GVO d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za poslovne ali druge odločitve, ki bi jih ponudniki storitev
sprejeli na podlagi teh podatkov.

Vprašanja in odgovori, ki se nanašajo na odprta širokopasovna omrežja – OŠO 2
20. Kdaj bodo na razpolago podatki o mikrolokacijah priključkov za OŠO Slovenske Konjice?
ODGOVOR: Seznam mikrolokacij priključkov na belih lisah v občini Slovenske Konjice so
operaterji, ki so z GVO sklenili pogodbo o dostopu do OŠO Slovenske Konjice, prejeli dne
5.9.2012 po elektronski pošti.
21. Ali je že in kako je urejena povezava med TS kolokacijo v Sevnici, Trebnjem in
Slovenskimi Konjicami (predajni jašek)? Gre za problem naročila optične povezave pri TS
ker potrebujemo znano točko med kolokacijo in predajno točko.
ODGOVOR: Povezave bodo pri vseh funkcijskih lokacijah urejene do uvodnega jaška
funkcijskih lokacij ponudnika hrbtenične povezave (Telekoma Slovenije), z izjemo FL
Trebnje, kjer bo vstopni jašek zraven KJ10 Telekoma Slovenije. Naslovi funkcijskih lokacij
ponudnika hrbtenične povezave so razvidni iz tabele v nadaljevanju. Shemati predvidenih
povezav in mikrolokacija KJ10 so razvidna iz nadaljevanja, z zadnjih strani tega
dokumenta.
OŠO Dolenjska
Funkcijska
lokacija
Mokronog
Šentrupert
Mirna Peč
Žužemberk
Dvor
Velika Loka
Trebnje
Dobrnič

Parcelna
št.
103/7 in
103/8
3983/15
643/1
312/2
193/4
1074/5
462/28
1445/2

Katastrska
občina

Opombe

Mokronog
Šentrupert
Mirna Peč
Žužemberk
Dvor
Velika Loka
Trebnje
Dobrnič

Stara centrala pošte
Ob spomeniku

Navezava
na
hrbtenico
Mokronog

Naslov
Paradiž 1, Mokronog

Šentrupert
Mirna Peč
Žužemberk
Dvor
Velika Loka
Trebnje
Log pri
Žužemberku

Šentrupert 48, Šentrupert
Trg 2, Mirna Peč
Grajski trg 29, Žužemberk
Dvor 95, Dvor
Velika Loka 6, Velika Loka
Goliev trg 10, Trebnje
Log pri Žužemberku 4,
Log pri Žužemberku

OŠO Sevnica
Funkcijska
lokacija

Parcelna
št.

Katastrska
občina

Opombe

Studenec
Boštanj
Šentjanž
Poklek
Tržišče
Loka

*114
409/1
4
218/3
1813/12
20/1

Studenec
Boštanj
Šentjanž
Poklek
Tržišče
Loka

v prostorih KS
zabojnik pri KS
v prostorih KS
zabojnik pri PGD Poklek
zabojnik pri črpališču
zabojnik pri PGD loka

Navezava
na
hrbtenico
FL Studenec
FL Boštanj
FL Krmelj
FL Blanca
FL Tržišče
FL Loka

Sevnica

429/2

Sevnica

v prostorih pri bazenu

FL Sevnica
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Naslov
Studenec 33, Studenec
Boštanj 80, Boštanj
Krmelj 52, Krmelj
Blanca 14, Blanca
Tržišče 23, Tržišče
Loka pri Zidanem Mostu 48,
Loka pri Zidanem Mostu
Prešernova ulica 3, Sevnica

OŠO Slovenske Konjice
Funkcijska
lokacija
Loče

Parcelna
št.
856/7

Katastrska
občina
Loče

Slovenske
Konjice

431/2

Slovenske
Konjice

Opombe
ZABOJNIK pri
elektro TR

Navezava na
hrbtenico
FL Loče

Naslov
Stari trg 13, Loče

FL Slovenske
Konjice

Mestni trg 16,
Slovenske Konjice

22. Kako je z FL Sevnica, namreč ni je v spisku FL v katere je možna montaža opreme?
ODGOVOR: Opremo je z današnjim dnem mogoče montirati v vseh funkcijskih lokacijah.
Kontaktna oseba ostaja enaka (Boštjan Kolar, GSM 031/235-615).
23. So optična vlakna, katere zagotavlja GVO med FL, že aktivna (možnost povezave
opreme med FL)?
ODGOVOR: Ne, te povezave še niso zgrajene. Še v tem tednu bomo objavili predvideni
(!) terminski plan dokončanja posameznih povezav, pri čemer opozarjamo, da so iz
razlogov izvedbe in nepredvidenih dejavnikov v fazi gradnje mogoča tudi večja
odstopanja.
24. Ali imate že kakšne konkretne informacije za OŠO II, kdaj se bo začelo vključevati?
ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo predvideni (!) terminski plan, iz katerega je
razvidno, kdaj nameravamo začeti z vključevanjem posameznih priključkov na posamezni
funkcijski lokaciji. Tudi v tem primeru opozarjamo, da bodo to predvideni termini in da so
mogoča odstopanja.
OŠO Dolenjska
Funkcijska lokacija
Mokronog
Šentrupert

Predviden termin zagona
Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 4. teden oktobra

Mirna Peč
Žužemberk
Dvor
Velika Loka
Trebnje
Dobrnič

Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 3. teden oktobra
Predvidoma 3. teden oktobra
Predvidoma 4. teden oktobra
Predvidoma 4. teden novembra
Predvidoma 3. teden oktobra

OŠO Sevnica
Funkcijska lokacija
Studenec
Boštanj
Šentjanž
Poklek
Tržišče
Loka
Sevnica

Predviden termin zagona
Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 1. teden novembra
Predvidoma 4. teden novembra
Predvidoma 3. teden oktobra
Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 4. teden novembra

OŠO Slovenske Konjice
Funkcijska lokacija
Loče
Slovenske Konjice

Predviden termin zagona
Predvidoma 1. teden oktobra
Predvidoma 1. teden novembra
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Dodatne informacije
Na podlagi pripomb posameznih zainteresiranih operaterjev za najem povezav med funkcijskimi
lokacijami na osnutek cenika, ki ga je GVO objavil dne 20.7.2012 na spletni strani, smo osnutek
cenika dopolnili. Dopolnjen osnutek cenika za najem povezav med funkcijskimi lokacijami, ki
bodo zgrajene z lastnimi sredstvi GVO (skupaj 14 povezav na vseh treh OŠO), je razviden iz
nadaljevanja. V dopolnjenem osnutku cenika smo:
1. spremenili način obračunavanja popustov, ki je sedaj odvisen od števila operaterjev, ki
sočasno uporablja isto povezavo,
2. skrajšali dolžine obdobij, ki so podlaga za lestvico cen najema povezav in
3. znižali ceno priključnine.
#

Postavka

1
2
3
4
5

Priključnina (enkratni strošek)
Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 1 leto
Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 3 leta
Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 5 let
Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 7 let

Lestvica popustov glede na število operaterjev, ki sočasno
uporablja posamezno povezavo*
p1 prisotnost 2 operaterjev na isti povezavi med FL
p2 prisotnost 3 ali več operaterjev na isti povezavi med FL

Cena na povezavo
(par optičnih vlaken)
500,00 EUR
350,00 EUR / mesec
340,00 EUR / mesec
320,00 EUR / mesec
290,00 EUR / mesec
Višina popusta v %
50%
66%

*GVO bo upošteval popust v navedeni višini, v kolikor bo povezavo na isti relaciji sočasno (v
istem obdobju) uporabljalo več operaterjev.
Primer 1: Povezavo med FL Šentrupert in FL Mokronog uporablja v mesecu septembru 2013 en
operater, zakupljen ima par optičnih vlaken. Operater pri tej postavki ni upravičen do popusta p1
ali p2. V mesecu oktobru 2013 najame par optičnih vlaken na isti relaciji drug operater. Od
meseca oktobra dalje sta do popusta p1 (v višini 50%) upravičena oba operaterja, ki imata
sočasno zakupljeno povezavo na tej relaciji.
Primer 2: Povezavo med FL Sevnica in FL Boštanj uporabljajo v mesecu decembru 2014 trije
operaterji, vsak ima zakupljen svoj par vlaken. Vsi trije operaterji so upravičeni do popusta p2 (v
višini 66%). Z mesecem januarjem 2015 enemu izmed treh operaterjev poteče zakup, operater se
ne odloči za nadaljnji zakup para vlaken na tej povezavi; od meseca januarja 2015 dalje sta
operaterja, ki še naprej uporabljata predmetno povezavo, upravičena le še do popusta p1 (v višini
50%).
Opomba: Posamezni operater je upravičen največ do enega popusta na lestvici popustov. Popust
ne velja na priključnino, ki je enkratni fiksni strošek in bo obračunan za vsako posamezno
naročeno povezavo s strani posameznega operaterja.
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