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Vprašanja in odgovori (petič) 
 
Objavljeno 7.11.2012 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 
 

25. Kje lahko dobimo podatek, katero stanovanje pri večstanovanjskih objektih je upravičeno 
do priključitve na omrežje? 
 
ODGOVOR: V primeru, da je v posameznem večstanovanjskem objektu predvidenih manj 
priključkov, kot se v tem objektu nahaja stanovanj, so do priključka upravičena prva 
gospodinjstva, za katere bo GVO prejel naročilo za vključitev. Primer: Če se v objektu 
nahaja 10 stanovanj, po podatkih Direktorata za informacijsko družbo pa je do priključka 
upravičenih 6 stanovanj, bo GVO sprejel in realiziral prvih 6 naročil. Ostala 4 stanovanja 
morajo že imeti omogočen dostop do širokopasovnih storitev prek obstoječe infrastrukture 
drugih operaterjev. 
 

26. Kdaj bo mogoče priključiti prva gospodinjstva na omrežja? 
 
ODGOVOR: GVO bo priključke, ki so že pripravljeni na vklop, sporočal postopoma, ko 
bodo ti pripravljeni, v običajni obliki, tj. po elektronski pošti operaterjem, ki imajo z GVO 
sklenjeno veljavno pogodbo o dostopu do posameznih odprtih širokopasovnih omrežij. 
GVO bo prvi seznam s priključki, katerih priključitev je mogoče naročiti, poslal 
pooblaščenim osebam operaterjev dne 7.11.2012; v prvem seznamu bo objavljenih 69 
priključnih točk za OŠO Dolenjska, zato ga bodo prejeli le tisti operaterji, ki so na tem 
omrežju prisotni. 
 

27. Ali obstaja terminski plan izgradnje priključkov po posameznih naseljih? 
 
ODGOVOR: Predvideni terminski plan izgradnje priključkov po naseljih objavljamo kot 
prilogo temu dokumentu v datoteki »PLAN-RNO.xlsm«. Ob tem opozarjamo, da gre za 
predvideni terminski plan in da so še mogoča odstopanja, kljub temu pa si bomo pa 
prizadevali, da bodo priključki zgrajeni v največji možni meri skladno z objavljenim 
terminskim planom. 
 
K temu dodatno pojasnjujemo, da bomo v najkrajšem možnem času po izgradnji 
posameznega priključka, tega objavili v tabeli priključkov, ki jo po elektronski pošti 
pošiljamo operaterjem, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o dostopu do posameznih 
odprtih širokopasovnih omrežij. Sezname bomo sproti posodabljali in jih ob vsaki 
posodobitvi pošiljali operaterjem. 
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Dodatne informacije 
 
Na podlagi pripomb posameznih zainteresiranih operaterjev za najem povezav med funkcijskimi 
lokacijami na dopolnjen osnutek cenika, ki ga je GVO objavil dne 13.9.2012 na spletni strani, smo 
pripravili končno verzijo tega cenika. 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. znižali ceno priključnine in 
2. znižali ceno najema povezav. 

 
# Postavka Cena na povezavo 

(par optičnih vlaken)  
1 Priključnina (enkratni strošek) 400,00 EUR 
2 Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 1 leto 250,00 EUR / mesec 
3 Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 3 leta 240,00 EUR / mesec 
4 Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 5 let 220,00 EUR / mesec 
5 Cena najema ob sklenitvi pogodbe za najmanj 7 let 190,00 EUR / mesec 
 
Lestvica popustov glede na število operaterjev, ki sočasno 
uporablja posamezno povezavo* 

Višina popusta v % 

p1 prisotnost 2 operaterjev na isti povezavi med FL 50% 
p2 prisotnost 3 ali več operaterjev na isti povezavi med FL 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. Cenik se lahko spreminja. 
GVO bo v prihodnjih dneh objavil tudi osnutek pogodbe, v katerem bodo natančno opredeljeni 
pogoji najema povezav. 


