
FAQ – OŠO5 
 

1. Rok za oddajo pogodbe je danes 18.2.2022, kar je samo 1-2 dni od prejema in 
prosim za ustrezno podaljšanje. Zaradi covidnih razmer v naši tiskarni je prišlo 
do velike zamude na terenu, saj bi morali to kuverto prejeti  najkasneje 
28.1.2022. Tako bi imeli dovolj časa za razmislek. Kljub temu vas naprošamo, da 
se ne ozirate na rok oddaje, saj smo ga premaknili na 1.3.2022, če pa potrebujete 
še kak dan več, pa si ga mirno vzemite. 

 
2. V pogodbi so navedene samo terminske zahteve do naročnika, kakšni so 

terminski pogoji za izvajalca? Terminske zahteve ima izvajalec do EU in Republike 
Slovenije, saj je izvajalec podpisal zavezujočo pogodbo, ki se jo namerava držati. 

 
3. Kakšni so pogoji pogodbe iz projekta GOŠO5 glede stroškov priklopa (prenosa 

priključka iz bakra na optiko) med naročnikom in izbranim operaterjem? Pogodba 
iz projekta GOŠO5, ki jo omenjate, je javno dostopna na internetnih straneh. 
Načeloma pa v njej ni nobenega govora ali pogoja za relacijo Izvajalec končna 
stranka, saj je pogodba namenjena hrbteničnemu omrežju na katerega se potem 
v naslednji fazi lahko priklopijo fizične stranke. 

 
4. V pogodbi je zahtevan vpis št parcel glede služnosti. Menim, da brez natančnejše 

informacije, kje bo potekala trasa omrežja, naročniki ne morejo podati informacij 
oziroma podpisati služnosti na navedenih parcelah. Trasa omrežja je v zaključni 
fazi projektiranja zato trase še niso znane. V pogodbo vpišite številko parcele na 
kateri stoji vaša nepremičnina. 

 
5. Je pa navedeno, da želite služnostno pravico na zemljišču, katero boste po lastni 

presoji podeljevali naprej. Generalno gledano si želimo pridobiti služnostno 
pravico da lahko stopimo na vašo zemljo v dveh primerih. Prvič: ko bomo zgradili 
optični priključek in drugič, ko ga bo potrebno vzdrževati.  

 
6. Piše, da gre za izgradnjo optičnega omrežja, nikjer pa ni razvidna trasa omrežja, 

terminska opredelitev izgradnje. Trasa omrežja je v fazi projektiranja in je 
trenutno v fazi potrjevanja mnenjedajalcev. To pomeni, da čakamo na potrditev 
vseh ki so infastrukturni lastniki (občina v prvi vrsti, potem pa še Elektro, 
Vodovod…). Trasa do posamezne hiše pa je stvar, ki jo bomo uredili na terenu, 
Vi in naš monter, ko bo ste prišli na vrsto. Terminsko gledano bomo v naslednjih 
tednih pričeli z gradnjo hrbtenice. Priključke do hiš pa začnemo v jesenskem ali 
zimskem času in potem še celo naslednje leto. Predvideni rok za zaključek del je 
september 2023.  

 
7. V dopisu je navedeno, da se po sklenitvi pošlje račun, izvedba bo pa sledila 

kasneje, kar je v nasprotju z davčno zakonodajo, saj izvajalec lahko izstavi račun 
šele po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga. Tako je napisano. V praksi pa se tega 
ne poslužujemo in se najprej stvari izvedejo potem pa šele obračunajo s 
položnico. 

8. Nikjer niste navedli, kateri ponudniki bodo lahko povezani na to omrežje, želeli 
pa bi imeti 250 eur kazni če ne boste omogočili mojem operaterju dostopa…K 
sodelovanju povabimo popolnoma vse operaterje. Sodelujejo pa tisti, ki si to 
želijo skladno z razpisnimi pogoji in veljavno predmetno zakonodajo. Na ostalih 
do sedaj izgrajenih omrežjih stranke dostopajo do Telemacha, A1 in Telekoma 



Slovenije. T2 se pojavlja kjer želi.. Morate pa se zavedati, da je nam kot lastniku 
omrežja v interesu, da je strankam na voljo čim več različnih možnosti, zato 
vzpodbujamo operaterje k sodelovanju.   

 
9. Zakaj polovica ulice dobi zastonj, ostali pa naj plačamo? V kolikor se pogovarjamo 

o projektu OŠO, je zahteva EU, da je za vse stranke enako (česar se zelo dosledno 
držimo) in glede na dosedanje izkušnje nihče (poudarjam nihče) ni dobil 
priključka zastonj, kot navajate vi. 

 
10. Tudi plačilo vnaprej ni pravilno. Dela se plačajo, ko so zaključena in ne vnaprej? V 

praksi boste položnico prejeli po zaključenih delih na vašem optičnem priključku  
 

11. Zanima me začetek del?... V aprilu planiramo pričetek gradnje hrbteničnega 
omrežja, jeseni pa pričetek gradnje priključkov do strank 

 
12. Začetek del ni v pogodbi!.... ni potrebe. V osnovi odgovarjamo Ministrstvu za  

javno upravo s katerim smo podpisali pogodbo in predali jamstvene papirje. 
Gradnja do posameznih priključkov je tako specifična da je nemogoče predvideti 
kdaj bo posamezen priključek prišel na vrsto. 

 
13. plačilo ni razčlenjeno... Plačilo je dovolj dobro razčlenjeno, da je stranki jasno, 

da so vsi stroški, ki nastanejo za izgradnjo zajeti v omenjenem plačilu. Gre pa za 
pavšalno določen znesek s strani Ministrstva za javno upravo. 

 
14. 200€ je informativno ali splošno?....to ni prav, ker ni opisa del za ta sredstva... 

Položnica za 200€ je pavšalni znesek, ki je za vse stranke enak. Znesek je 
dogovorjen na nivoju države oziroma ga je določilo Ministrstvo za javno upravo, 
ki je izvajalec razpisa sofinanciranega s strani EU skladov, ne glede na to ali bo 
potrebno zgraditi 5m do vaše hiše ali 5.000m. 

 
15. pogodba ni niti slovnično pravilna... Žal nimamo zaposlenega nobenega lektorja 

ali slavista, vendar upam, da je vseeno dovolj razumljiva. Vsekakor pa smo odprti 
za slovnične popravke. Hvala. 

 
16. Ni niti načrta trase. Hrbtenično omrežje je v fazi projektiranja in je trenutno na 

občini v mnenju. Trasa omrežja je v fazi projektiranja in je trenutno v fazi 
potrjevanja mnenjedajalcev. To pomeni, da čakamo na potrditev vseh, ki so 
infastrukturni lastniki (občina v prvi vrsti, potem pa še Elektro, Vodovod…). Trasa 
do posamezne hiše pa je stvar, ki jo bomo uredili na terenu Vi in naš monter, ko 
boste prišli na vrsto. Terminsko gledano bomo v naslednjih tednih pričeli z 
gradnjo hrbtenice, priključke do hiš pa začnemo v jesenskem ali zimskem času 
in potem še celo naslednje leto. Predvideni rok za zaključek del je september 
2023.  

 
17. Kakšna bo cena priključka če se danes ne odločim za podpis pogodbe. Ta podatek 

zaenkrat še ni znan. Dejstvo pa je, da v okviru projekta GOŠO5 večji del stroška 
izgradnje priključka nosi izvajalec. Ko bo gradnja končana, bo posamezna stranka 
krila celoten strošek izgradnje priključka. Glede na izkušnje se bo ta strošek gibal 
med 500€ in 600€. 

 
 



18. Na pogodbi nikjer ni navedenega datuma kdaj bi bil priključek izgrajen, kako je 
s tem? Ker glede na to kje sem... Pa preden pridete do nas zna še zeeelo trajati.... 
Hrbtenični del – torej tisti del, ki je sofinanciran s strani EU, mora biti zgrajen do 
septembra 2023. V osnovi odgovarjamo Ministrstvu za javno upravo s katerim 
smo podpisali pogodbo in predali jamstvene papirje. Gradnja do posameznih 
priključkov je tako specifična, da je nemogoče predvideti kdaj bo posamezen 
priključek prišel na vrsto. 

 
19. Drugo... Kaj se zgodi ko nekdo ne bo dal služnostnega soglasja... Stvar samo še 

podaljša...? Služnost daje vsaka stranka za svoje parcele. Na primer: Kako naj 
stopimo na vašo zemljo, da zgradimo vaš priključek, če nam vi tega ne dovolite?? 

 
20. Čemu 200€? Ni to sofinancirano iz EU? (čigava je potem last..? (GVO, 

občina)? Položnica za 200€ je pavšalni znesek, ki je za vse stranke enak. Znesek 
je dogovorjen na nivoju države, ne glede na to ali bo potrebno zgraditi 5m do 
vaše hiše ali 5.000m. EU sofinancira strošek izgradnje hrbteničnega dela omrežja, 
večinski delež plača GVO. Enako je pri priključku: stranka plača 200€ vse ostalo 
pa GVO – lahko verjamete, da je strošek izgradnje precej višji. 

 
21. Kakšna je potem mesečna priključnina?, verjetno je potem tudi to še nek strošek 

ki ni nikjer naveden? Drugih stroškov vi kot stranka z nami nimate. Ko boste 
podpisali naročniški paket za TV, internet, telefon boste plačevali naročnino 
operaterju. 

 
22. Ali se boste Vi kot izvajalci dogovarjali z lastniki zemljišč preko katerih bo 

potekala predvidena trasa optičnega voda? Ko bo prišel čas, vas bo kontaktiral 
naš zaposleni za srečanje pri vas z namenom dogovora, kako bo potekala trasa 
do vaše hiše. V kolikor bo trasa prečkala zemljišče enega od vaših sosedov se 
boste z njim morali pogovoriti vi. Enak problem bo imel tudi sosed saj se bo moral 
dogovoriti z vami. Glede na naše izkušnje so ti medsosedski odnosi rešeni v 98%. 
Seveda pa se vedno najde kakšen primer kjer ni rešitve in tam skušamo skupaj 
najti drugo rešitev. V naši dolgoletni praksi lahko naštejemo na prste ene roke, 
kjer nismo našli rešitve in je stranka na koncu ostala brez optike, pa smo zgradili 
preko 22.000 gospodinjstev. 
 

23. Sem pravna oseba. Ali podpišem enako pogodbo? Ne. V kolikor želite optični 
priključek kot pravna oseba nam to sporočite in vam bomo po mailu poslali 
drugačno pogodbo, saj mora biti davčno bolj natančno opredeljeno. 

 
24. način montaže: kakšni bodo posegi v obstoječo instalacijo, kako se izvajajo dela 

ob morebitni odsotnosti lastnika izgradnja priključka vključno z notranjo optično 
inštalacijo do modema oziroma omrežnega zaključka ONT, ostale inštalacije 
načeloma ostanejo, kot so (preko UTP kablov), gradnje se izvaja izključno po 
dogovoru z lastnikom 

 
25. Vprašanje vezano na člen 6. Sklenjeno imam pogodbo z A1. Ali bo možno 

optično omrežje koristiti preko podjetja A1.K ponujanju storitev na tem 
novem optičnem omrežju bodo povabljeni vsi operaterji, kateri pa bodo 
dejansko pristopili, pa vam v tem trenutku ne morem zagotoviti. Po 
izkušnjah na ostalih omrežjih, ki smo jih že gradili na podoben način, k 
ponujanju storitev pristopijo vsi večji operaterji v Sloveniji. 



 
26. ali je možno pristopiti k izgradnji hišnega priključka, če še na lokaciji 

(nepremičnina s parc. št. 992/1, k.o. 914 Ter) ni zgrajen stanovanjski 
objekt; Načeloma se k izgradnji priključka ne morete prijaviti če objekt še 
ne stoji. Kljub vsemu mislim, da lahko napišete pogodbo in na samo 
pogodbo dopišete, da je objekt v gradnji in da je vselitev predvidena v xx 
mesecih. 

 
27. v 3. členu pogodbe je navedeno, da moramo zagotoviti nepremičnine 

preko katerih bi naj priključek prišel do naše lokacije – kaj točno je s tem 
mišljeno, to namreč težko opredelimo, ker ne vemo kje boste dejansko 
gradili hrbtenico OŠO 5 omrežja – ali je to mišljena samo nepremičnina v 
naši lasti; Kako bo potekal priključek do vaše hiše še ni znano, saj bo to 
predmet pogovora na terenu med vami in našimi monterji. V tem trenutku 
nam zadostuje, da nam v pogodbi navedete vašo parcelno številko, kjer 
stoji vaša nepremičnina. 

 
28. 4.člen:  ne vem kako je mišljeno podeljevanje pravic izvajalcu glede 

navedenih točk od a do d, saj linija ne bo speljana samo po mojem 
zemljišču Vsak ki bo podpisal pogodbo bo podelil pravice izvajalcu, kar , 
da bomo na koncu imeli dovoljenja po omenjenih točkah od vseh in bomo 
lahko vzdrževali in upravljali omrežje četudi bo na zasebnem 
zemljišču…seveda ob predhodnem obvestilu lastnika. 

 
29. v 6. členu je zapisano, da moramo v roku naslednjih 90 dneh po izvedbi 

priključka skleniti pogodbo z operaterjem, v nasprotnem se plačajo 
dodatni stroški priključka – predmetno se ne moremo zavezati saj ne vemo 
kdaj bo izveden priključek in kdaj izgrajen stanovanjski objekt? Ko bo 
priključek zgrajen, boste prejeli položnico za 200€. Šele s prejemom 
položnice bo pričel teči 90 dnevni rok za sklenitev naročniške pogodbe z 
operaterjem. 

 
30. zakaj je v 6.členu pogoj, da se naročnik mora priključiti na omrežje? Ne 

razumem tega pogojevanja in plačila 250€ v kolikor se ne sklene pogodba 
z operaterjem storitev? Bom najprej obrnil vprašanje in vprašal vas, zakaj 
bi imeli optični priključek in ga ne uporabljali? Dejstvo je, da optični 
priključek stane mnogo več kot le 200€, kot ga plača posamezna stranka. 
Razliko krije naše podjetje in zaradi tega si želimo, da bi se denar od 
operaterjev začel vračati kar najhitreje.  

 
31. rok plačila - 10 dni od podpisa pogodbe Rok plačila bo 10 dni od datuma, 

ko boste prejeli položnico. Položnico boste prejeli ko bodo izvedena vsa 
dela na vašem objektu 

 
32. Prosil bi vas tudi za posredovanje pogodbe v word datoteki, da bi pogodbo 

lahko ustrezno uskladili, Pogodba je v PDFju zato ker je za vse stranke 
enaka oz. pod enakimi pogoji, kot je zahteva EU, zato je ni mogoče 
spreminjati. 



33. nikjer ni naveden rok do kdaj ob omrežje zgrajeno, oz. terminski plan 
gradnje OŠO(navedeno je »v naslednjih mesecih«) Rok za izgradnjo 
optičnega omrežja imamo do Ministrstva za javno upravo. Rokov do 
posameznih strank nimamo, saj je nemogoče predvideti kdaj bomo gradili 
posamezno stranko. Seveda pa je tudi nam v interesu, da je gradnja kar 
najhitreje končana in da omrežje deluje.  
 

34. ali je z investicijo seznanjena lokalna skupnost. Lokalna skupnost je bila 
obveščena tako s strani GVOja kot tudi Ministrstva za javno upravo. V tem 
trenutku je na občini projekt na katerega mora, kot mnenjedajalec oddati 
svoje mnenje. 

 
35. če imate izjemno veliko število klicev pa sprostite dodatno številko, tako 

da če bi bil interes bi to uredili. 
Vsa vprašanja je najbolje postaviti preko maila, ker je tako najlažje 
odgovoriti in imamo sledljivost odgovorov. Telefonska številka je v bistvu 
namenjena splošnim vprašanjem in nismo pričakovali, da bo tolikšno 
število klicev. 
 

36. V zvezi z vašim »Obvestilom o izgradnji optičnega omrežja« v Gornjem 
Gradu, ki smo ga pred par dnevi prejeli v nabiralnike (verjetno) vsi občani, 
bi vam predlagal, da stopite v stik z vodstvom Občine Gornji Grad in skupaj 
pripravite celovito informacijo za občane o nameravani gradnji. Na žalost 
se tudi mi zelo dobro zavedamo, da je informacije težko podajati na 
daljavo. K temu nas silijo zdravstveni odloki, ki prepovedujejo kakršnokoli 
zbiranje ljudi, zato ne moremo organizirati nikakršnih zborov, kot je bilo 
to sedaj pri nas v navadi. V želji po dodatnem informiranju predlagam, da 
zberete vprašanja, ki so odprta in nam jih pošljete, mi pa bomo odgovorili 
na njih. 
 

37. Če prav razumem bi morala veljati priključnina 200€ za 10 let. Seveda je 
tudi nam v interesu, da v tej fazi priključimo max. Št. uporabnikov, zato 
bomo delovali v tej smeri tudi na lokalnem/občinskem nivoju, vendar pa 
menim, da uporabnikov ne smemo zavajati. Priključnina je res max 200€ 
vendar je v to ceno glede na naš dopis všteta tudi hišna inštalacija in je 
ne obračunavamo posebej. Na ta način želimo ljudi vzpodbuditi na 
takojšen vklop. V naslednji fazi – torej po zaključku del bo cena vsekakor 
200€ za priključek vendar brez hišne inštalacije.  

 
38. Zdaj me pa zanima, glede na to da je naš operater Telekom, bi morali 

plačat 200 eur, če prav razumem? Vsi (ne glede na to katerega operaterja 
imajo), ki bodo koristili optični priključek, bodo plačali 200€ za izgradnjo 
novega priključka 

 
39. Kaj je potem v pogodbi tistih 250 eur? 250€ je znesek, ki ga mora stranka 

plačati v kolikor v 90ih dneh ne prične uporabljati optičnega priključka.  To 
pomeni, da mora v treh mesecih obiskati operaterja in z njim skleniti 
naročniško razmerje.  



40. Nedvomno projekt izgradnje optike vsi krajani zelo pozdravljamo, pri 
čemer me (nas) pa zanima zakaj so krajani vseh ostalih imeli pred kratkim 
priključitev na optiko zastonj, mi pa sedaj moramo plačati 200 EUR? 
Prosim za argumentirano pojasnilo, sicer je zadeva za obravnavo 
enakopravnosti krajanov v občini, pri za to pristojnem organu in za 
obravnavo pred AKOS. EU delno financira gradnjo hrbtenice optičnega 
omrežja, drugi del pa mi kot izvajalec. Vi kot stranka financirate del 
priključka, drugi del pa mi kot izvajalec. Naš celotni vložek se bo pokril z 
omrežnino, ki jo bomo obračunavali operaterjem za koriščenje omrežja. 
Planiran povrat vloženih sredstev je 40 let. Drugi ponudniki, ki gradijo 
podobna omrežja, ne gradijo v vašem kraju, ker je strošek izgradnje 
previsok, zato je potrebno najti finančni model, ki je izvedljiv tudi za kraj 
kot je vaš.   
 

41. Glede na hitrost vsega tega z pogodbo mi vse skupaj ni všeč. Žal nam je, 
ker se je vse skupaj tako zapletlo, vendar smo občine zaprosili, da novico 
o podaljšanju objavijo še preden ste dobili kuverte v nabiralnike. 

 
42. Kaj pomeni priložena izjava za ne - dovolitev gradnje na moji 

nepremičnini, ali s tem če vam ne pošljem pogodbe, ne izjavljam isto 
stvar? zakaj želite mojo izrecno izjavo? V kolikor se ne odločite za optični 
priključek (kar z drugimi besedami pomeni izjava za priključek) 
potrebujemo vašo izjavo, da ga ne želite. Vaše mnenje potrebujemo kot 
dokazilo EU, da smo vam ponudili, sami pa ste se odločili za ali 
proti….popolnoma vaša odločitev le odločiti se morate in to napisati. 

 
43. zakaj strošek 200 evrov, ko pa so za to namenjena evropska in državna 

sredstva, to isto omrežje pa potem Vi kot lastnik zaračunavate 
ponudnikom storitev, ki pa jih prek računa posredno plačamo spet mi kot 
končni uporabnik. Drugi ponudniki storitev, ki že gradijo omrežje v našem 
kraju, tega pavšalnega zneska ne zahtevajo. EU delno financira gradnjo 
hrbtenice optičnega omrežja, drugi del pa mi kot izvajalec. Vi kot stranka 
financirate del priključka, drugi del pa mi kot izvajalec. Naš celotni vložek 
se bo pokril z omrežnino, ki jo bomo obračunavali operaterjem za 
koriščenje omrežja. Planiran povrat vloženih sredstev je 40 let. Drugi 
ponudniki, ki gradijo podobna omrežja, ne gradijo v vašem kraju, ker je 
strošek izgradnje previsok, zato je potrebno najti finančni model, ki je 
izvedljiv tudi za kraj kot je vaš.  

 
44. Ali je občina seznanjena s projektom v fizični obliki Občina je dobila projekt 

v mnenje 
 

45. Ali bo povezava posameznega uporabnika s kablom potekala z 
vkopavanjem le tega v zemljo in to pomeni, da se bodo kopali jarki po 
celotni občini Za povezavo do posameznih strank se bo primarno uporabila 
obstoječa infrastruktura, kar pomeni, da v kolikor so na razpolago drogovi, 
jih bomo uporabili, če so na voljo cevi, jih bomo uporabili, seveda kolikor 
za uporabo obstoji pravna podlaga oz. dovoljenja. 



 
46. Kaj bo v primeru, če se za to odloči nek občan, njegov sosed oz. sosedje 

pa ne in se tudi ne dobi služnosti prehoda čez tuja zemljišča v kolikor se 
ne najde skupne rešitve bo občan ostal brez optičnega priključka 

 
47. Ali bo ta povezava nadomestila vse dosedanje kabelske povezave za 

telefon, internet in kabelsko televizijo. Na to vprašanje mora odgovoriti 
lastnik obstoječe infrastrukture. Praksa od drugod pa je, da ostala omrežja 
potem sčasoma ugasnejo. 

 
48. Zanima me še okvirno, kdaj je plan izgradnje optičnega omrežja? Rok za 

zaključek gradnje je september 2023. 
 

49. Kje po moji parceli boste kopali? Po vaši parceli se bo vlekel kabel za vaše 
potrebe. Kako bo potekal kabel boste dogovorili Vi in naši monterji, ki vas 
bodo obiskali v fazi izgradnje končnih priključkov. 

 
50. Utp kable po hiši imam napeljane do zunanje omarice, kje se priklopi 

optika...? Z optičnimi kablom načeloma pridemo do dnevne sobe, kjer se 
postavi modem in od tam naprej UTP do računalnika oz. TV. Splošna 
praksa je, da je bakrenih kablov čim manj saj postanejo ozko grlo, če je 
prehod iz optike na baker že pred hišo.  

 
51. Kaj pomeni v primeru prehoda na optiko iz »bakrenih paric« na 

optiko  cenovno glede na »isti« paket oz iste hitrosti. Ali so kakšne dodatne 
omrežnine? Prosim za obveznosti -  prilogo tudi glede mesečnih obveznosti 
v primerjavi s sedanjim stanjem,  da lahko primerjamo tudi kasnejše 
cenovne obveznosti in možnosti  s sedanjim paketom. Naše podjetje gradi 
optično omrežje in ne ponuja storitev na optičnem omrežju. Kako boste 
kot uporabnik uporabljali optično omrežje oz. z drugimi besedami kakšen 
naročniški paket boste izbrali, je popolnoma na vaši strani. Predvidevamo 
da boste lahko izbirali med operaterji A1, T2, Telemach in Telekom 
Slovenije  

 
52. Kdo bo iskal služnost ,da boste prišli z kablom do višje ležečih kmetij do 

kamor je npr.60 parcelnih št. Urejanje služnosti urejajo lastniki 
samostojno med seboj. V kolikor se posamezni lastniki med seboj ne 
morejo uskladiti poskusimo tudi mi kot tretja stranka. Če tudi to ne 
pomaga (če so medsebojne zamere prehude), optični priključek ni zgrajen. 

 
53. Ali je možno da pogodbo podpišeta dva odjemnika od desetih z istega 

zaselka ki je oddaljen od doline več km.Tudi če se bo javil eden od desetih 
bo hrbtenično omrežje zgrajeno. RNO priključke pa bomo gradili le glede 
na podpisane pogodbe. 

 
54. Strošek 200€ se bo zaračunal samo uporabnikom SIVIH lis ali tudi BELIH? 

Vsa gospodinjstva obravnavamo enako in za nas ni nobena razlika ali je 



siva ali bela lisa. Vsem bomo omogočili dostop do optike in vsi bodo dobili 
enak račun pod enakimi pogoji. 

 
55. Od kdaj teče 90dnevni rok? Najprej je podpis pogodbe, potem izgradnja 

hrbtenice, nato izgradnja priključkov do posameznih gospodinjstev, Zagon 
aktivne opreme, izstavitev računa za 200€ in od izstavitve računa začne 
teči 90 dnevni rok. Seveda se bodo stranke lahko že prej dogovorili s 
posameznimi operaterji za pogodbo. 

 
56. Kaj če nekdo gradi hišo, se sedaj prijavi, priključek pa bo aktiviral ko 

dokonča hišo? Se tak uporabnik sedaj ne more priključiti, oz. da se mu do 
predvidenega ali delno zgrajenega objekta pripelje infrastrukturo? V takih 
primerih se tudi počaka – dogovor med posamezno stranko in našimi 
monterji.  

 
57. Kakšni so stroški kasneje, ko se bo nekdo želel priključiti kasneje? Se 

pričakuje nek pavšal ali se bo obravnavalo vsak priključek posebej. Stroški 
bodo vsekakor višji. Verjetno pavšal okoli 600€  

 
58. Bo to izgrajeno omrežje potem del Telekoma ali GVO, oz. s kom se bo 

potem komuniciralo v nadaljevanju pri novih priključkih? Novo zgrajeno 
omrežje bo last GVOja. V nadaljevanju bodo stranke komunicirale le še z 
operaterji, saj z nami ne bodo imeli opravka. Srečali se bomo le v kolikor 
pride do napake na omrežju, kjer bodo GVOjeve ekipe odpravile napako. 

 
59. Ali je izbira operaterja prosta ali smo tu vezani na kakšnega določenega? 

Izbira operaterja in posameznega naročniškega paketa bo povsem na 
strani fizične osebe oz. stranke. Načeloma bo imela možnost izbire med 
A1, Telekomom Slovenije, Telemachom in T2 – morda celo kakšen lokalni 
operater če obstaja… k sodelovanju povabimo vse operaterje, da imajo 
stranke čim večjo možnost izbire. 

 
60. Kako v tej pogodbi nastopa podjetje Infratel? Infratel gradi sive lise, GVO 

pa bele lise. Z drugimi besedami gospodinjstva, ki jih je država objavila 
na razpisu gradi GVO, Infratel pa tiste ki jih je država izpustila iz seznama 
in se kljub temu na tem prostoru. Infratel gradi popolnoma s svojimi 
sredstvi, GVO pa je dobil del denarja kot subvencijo od države  

 
61. 3. člen…navezovanje na vprašanje iz 1. člena…nikjer ni načrta, ki prikazuje 

kje bo potekalo hrbtenično omrežje in kje bo izveden priključek do hiše. 
Ni jasno ali se bodo delali morebitni podboji oz. podkopi . Na podlagi tega 
tudi ni jasno, za katero parcelo je dovoljena služnost. Dodatno je 
navedeno, da je za vso morebitno škodo odgovoren naročnik oz. je dolžan 
poravnati sodne stroške, do katerih lahko pride. Primer: če pride do 
poškodbe objekta, cestišča, ograje,…sem odgovoren sam oz. je za to 
potreben odškodninski zahtevek? Glede navedb o škodi je mišljeno, če se 
kasneje izkaže, da ste vi kot naročnik podali soglasje za dela na parceli, 
kjer nimate dovoljenja lastnika, boste seveda za tako stanje odgovorni vi 



kot naročnik, ki ste izjavili, da imate vsa soglasja oz. služnosti, saj smo mi 
kot izvajalec v dobri veri izvedli dela.  

 
62. Kaj se bo zgodilo s starim žičnim omrežjem (ADSL/VDSL) – se predvideva 

ukinitev tega ali se bo vzdrževalo do trenutka ko bo priključen zadnji 
naročnik? Po neuradnih informacijah se predvideva ukinitev omrežja 
(zaradi nižanja stroškov) in prehod na optično omrežje. 

 
63. 4. člen…v členu je zelo splošno zapisano, kaj vse se dovoljuje. Točka a), 

kakšna vsa elektronsko komunikacijska omrežja so mišljena? Točka c), 
izvajalec ima potemtakem pravico odstranitve npr. drevesa, če mu je pot 
bližja oz. enostavnejša in to brez mojega soglasja. Točka d), katera druga 
infrastruktura bi se lahko dodatno polagala?  

a) Mišljena je gradnja priključka do objekta naročnika. Konkretno je 
priključek odvisen od razdalje objekta naročnika do »hrbteničnega« 
omrežja, ki praviloma poteka po / ob javni cesti. ostali javni infrastrukturi 
ipd. Od te razdalje in števila naročnikov na tej razdalji je odvisno kaj ta 
elektronsko komunikacijsko omrežje obsega v fizičnem smislu, in sicer v 
osnovi je to cev in v njo položen kabel ter omarica na objektu naročnika. 
Če je ta razdalja daljša in je na tej poti več naročnikov, se vmes, če je 
potreba, postavi še razvodni jašek. Natančen odgovor vam bomo lahko 
podali, ko bomo imeli zbrane vse interesente in ko bodo projektanti določili 
najbolj optimalno (s čim manj posegi v okolje) traso. 

c)  V interesu obeh pogodbenih strank je, da se izvede priključek do objekta 
naročnika po najbolj optimalni trasi, seveda v dogovoru z naročnikom, pri 
čemer se upošteva več vidikov (npr. dolžina trase, stroški, čas izvedbe…) 
in skladno s tem je potrebno odstraniti tudi kakšno oviro npr. drevo. Toda, 
kot rečeno, se z naročnikom dogovorimo in se načeloma ne izvaja posegov 
v katere lastnik oz. naročnik ne soglaša. Lahko pa se zgodi, da se na že 
dogovorjeni trasi pojavi kakšna nepričakovan in nepremagljiva ovira, ki jo 
je z vidika izvedbe smotrno odstraniti.  Temu je namenjena ta določba 
pogodbe. 

d) Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) je v primeru 
gradnje javne infrastrukture, skladno z načelom ekonomičnosti in čim 
manjšega posega v okolje, potrebno izvajati gradnje javne infrastrukture, 
če je seveda to mogoče, hkrati (npr. če že en izvajalec polaga cev za 
telekomunikacijski kabel, lahko poleg položi še drugi operater svojo cev za 
npr. elektro ali tk kabel ipd., seveda, če so izpolnjeni določeni pogoji), 
temu je namenjena ta določba.  Sicer pa ta določba v praksi za vas ne 
pride v poštev, saj imate, predvidevam, ostalo javno infrastrukturo že 
zgrajeno.  

 
65. 7. člen…kakšne pravice in dolžnosti so mišljene? Priključek po izgradnji 

postane last naročnika, se pravi je vaš in skladno s tem  vse pravice in 
dolžnosti povezane z lastništvom priključka preidejo na lastnika le-tega, 
kot npr. pri lastništvu stavbe. Predvsem so mišljene obveznosti 
vzdrževanja oz. upravičenja, ki izvirajo iz lastništva (predvsem možnost 
priklopa na optično TK infrastrukturo). 



 
 


