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Za lažje razumevanje projekta in razjasnitev dilem okoli gradnje optičnega omrežja je po sestanku z GVO 
spodaj nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov tudi kar se tiče pogodb. 
 
 
 

1. Zakaj projekt GOŠO5 (Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij)? 
 
ODGOVOR: Država ima strategijo pokriti vse prebivalce z hitro internetno povezavo kot del strategije 
digitalizacije države. Ker je veliko področij v SLO redko poseljenih je na teh območjih komercialni interes, da 
nekdo zgradi omrežje zelo majhen ali pa ga ni se je država odločila da preko sofinanciranja priključkov izbranim 
operaterjem pomaga pokriti taka območja. V občini Preddvor sta taki območji Kokra in Možjanca. Država je v 
razpisu določila tudi tako imenovane bele lise – hišne številke, kjer interesa za izgradnjo ni. 
 
Naslov: https://eprostor.gov.si/isv-test/bele_lise.html  
 

 
 

2. Kakšen je časovni potek projekta: 
 
ODGOVOR:  

- Sredina marca 2022: Zbiranje in sklepanje pogodb 

https://eprostor.gov.si/isv-test/bele_lise.html
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- Konce marca 2022: Začetek del na terenu 
- Avgust 2022: Priklapljanje aktivne opreme 
- Od septembra 2022 naprej: Priključevanje naročnikov 
- Zaključek projekta: Okvirno konec leta 2022 

  
 

3. Kaj če pogodbe nisem dobil in se vseeno želim priključiti? 
 
ODGOVOR: Pošlje se elektronsko sporočilo na e-mail oso5@gvo.si kjer navedete vaše kontakte in hišno 
številko kjer želite imeti priključek. 
 

4. Kdaj je rok za oddajo? 
 
ODGOVOR: Rok za oddajo je načeloma 1.3.2022 vendar bodo tudi še po tem sprejemali vaše pogodbe, 
pomembno je, da pride pred pričetkom gradnje konec marca. 
 

5. Spodnjo Kokro je že priklapljal Telekom. Tam stroškov s priklopi ni bilo. Zakaj? 
 
ODGOVOR: Telekom je začel tam izdelovati optiko izven GOŠO projektov, torej z lastnimi sredstvi in brez 
finančne pomoči države. Izgradnja teče po neki časovnici v odvisnosti od sredstev, ki jih Telekom dodeli 
posameznemu območju. Tako so se uporabniki na Polani priključili po pogojih, ki jih ima Telekom. V letu 2021 
je bil pridobljen razpis GOŠO in posledično sta si Telekom in GVO področje Kokre razdelila po spodnji sliki. 
GVO ima jasno časovnico del, saj je vezan na razpisne pogoje GOŠO, s strani Telekoma pa bodo dela 
nadaljevali naprej proti Potočam v neki dinamiki – odvisno od razpoložljivih sredstev za to območje. Torej, kdor 
je na območju GVO se priklaplja pod pogoji GOŠO projekta, kdor je na območju, ki ga bo pokril Telekom pod 
pogoji Telekoma. Glede Telekoma imam ustno zagotovilo, da se bodo dela letos nadaljevala naprej (s kakšno 
dinamiko podatka ni mogoče pridobiti v tem trenutku. Ko se bo kaj zvedelo boste seveda obveščeni. Vedeti je 
tudi treba, da področje od Polane navzgor, če bi priključke izdeloval le Telekom še ne bi bilo pokrito par let, 
projekt GOŠO pa je sedaj omogočil, da bo večina krajanov optiko imela že v tem letu. 
 

 
 
 
 

mailto:oso5@gvo.si
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6. Hišne številke 10,11,12,12A ter še nekatere so izpuščene iz belih lis. Kaj sedaj? 
 
ODGOVOR: Občina se je zavezala, da kdor na teh območjih želi optiko, naj bi jo v tem koraku tudi dobil. Zato 
z izvajalci GVO in Telekom obravnava vsak posamezen tak priključek individualno in išče rešitve kako to 
izpeljati v tem koraku tako z obema ponudnikoma, kot tudi Elektro Gorenjska o morebitnih sočasnih izvedbah 
tras ali skupni uporabi drogov od elektrike. 

 
7. Kaj če želim imeti več priključkov (dvostanovanjska hiša, več objektov,..).  

 
ODGOVOR: V tem primeru si skopirajte prazno pogodbo ter jo izpolnite za oba objekta. 
 

8. V pogodbo je treba navesti parcelno številko. Katero? 
 
ODGOVOR: V pogodbo se vpiše samo parcelno številko na kateri stoji vaš objekt, ki se priključuje na optiko. 
Po katerih parcelah bo tekel vod vi ne morete vedeti, zato tega ne navajate. Služnosti za optiko so se nekaj 
že pobrale, nekaj se bodo med samo izvedbo, ko se bodo izdelovale trase. 
 

9. Koliko izvodov pošljem na GVO? 
 
ODGOVOR: Pogodba se podpiše v dveh izvodih, s tem da en izvod ostane vam, drugega pošljete na GVO. 
Torej na GVO se pošlje en izvod vsakega priključka. 
 

10. Zakaj moram plačati 200€ priključnine? 
 
ODGOVOR: Država je v razpisu za gradnjo optike zaradi resnosti uporabnikov predvidela minimalno 
participacijo 200€ za vsak priključek in GVO kot izvajalec projekta to lahko zaračuna uporabnikom. Zavedati 
se je treba, da je to 1/20 vseh stroškov vašega priključka – ocena je, da je priključek okoli 5.000€. Ostalo 
prispeva država in GVO kot izvajalec. Kot dodatna ugodnost je v tej ceni sedaj za prve naročnike vključena 
tudi hišna inštalacija – to je izvedba optike tudi v hiši do prve TV. 
 

11. Ali moram v vsakem primeru plačati 200€ priključnine, tudi če imam doma že potegnjene cevi do TV 
ali lokacije usmerjevalnika? 

 
ODGOVOR: DA. Ta inštalacija, ki je sedaj bakrena (navadne žice) se v celoti nadomesti z optičnim kablom. 
Ta znesek je pavšalni in ni vezan na to, koliko del je potrebnih pri posameznem naročniku. 
 

12. Kaj če se na optiko ne priključim, saj imam dobro ADSL (bakreno povezavo)?  
 
ODGOVOR: Verjetno bo Telekom po vključitvi optike začel s pobudami, da se bakreno omrežje ukine, saj to 
povzroča dodatne stroške podjetju. Tako se lahko pričakuje slabo vzdrževanje in na koncu tudi izklop tega 
omrežja. Uporabniki, ki bi slučajno ostali na starem omrežju bodo povabljeni na priključitev na optiko – seveda 
se zna zgoditi, da bo to tudi dražje, kot je v tem trenutku. Skratka neke dolgoročne špekulacije, da bi se izognili 
plačilu 200€ za priklop na optiko v naslednjih 10 letih ni. 
 

13. V pogodbi je omenjena pogodbena kazen, če se v roku 90 dni ne priključim na omrežje. Kaj to pomeni? 
 
ODGOVOR: Operater in država sta zainteresirana, da se zgrajeni priključki tudi uporabljajo, saj iz tega potem 
mesečno pritekajo prihodki od vsakega priključka. Oba bi se rada izognila tudi izvedbi priključkov "na zalogo", 
saj je to potem mrtvi kapital. Zato je v primeru nepriključitve pogodbena kazen 250€, ki se plača v enkratnem 
znesku. 
 

14. Gradim ali obnavljam hišo, tako da se trenutno še ne morem priključiti imam pa interes, da se potem 
priključim. Kaj storiti? 
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ODGOVOR: Če bo obnova izgradnja končana v letošnjem letu (2022), potem je smiselno, da se pogodba 
podpiše sedaj in se potem dogovori o kasnejši priključitvi. Če pa bo gradnja in priklop izveden hitreje, potem 
se pogodba ne oddaja. Priklop bo možen tudi po tem datumu, vendar po bo cena višja, saj je v priključnino 
200€ zajeta samo izvedba do hiše, brez notranje inštalacije – to se plača posebej in predvideni okvirni znesek 
bo skupaj 600€. GVO navaja, da bo dovolj rezerve v optiki, da se bodo lahko priključili tudi kasnejši uporabniki. 
Vsekakor pa predlagam, da tisti, ki ste bolj na oddaljenih lokacijah priklop izvedete sedaj, saj bo kasneje to 
verjetno težje, oz. časovno bolj problematično. 
 
 

15. Na Možjanci je/bo z omrežjem prisotem tudi T-2. Kaj storiti? 
 
ODGOVOR: T-2 dela svoje omrežje, kar pomeni, da je njihovo in ga uporablja za lastno uporabo. Tako izbira 
operaterja s T-2 optiko ni mogoča, kot bo to pri priključku, ki ga bo izdelal GVO. Kakšna bo cena pri T-2 in kdaj 
bo ta optika delujoča ni v domeni tega projekta in naj se zainteresirane stranke obrnejo direktno na T-2. V 
primeru, da bi se nekdo priključil sedaj na T-2 in kasneje menjal opraterja bo GVO pripeljal svojo cev in takemu 
uporabniku se bo zaračunalo priključnino 200€ + hišna inštalacija (v vsakem primeru, saj je treba optiko 
pripeljati do TV, oz usmerjevalnika v hiši). Prednost priključka GVO je torej v tem, da je izbira operaterja prosta. 
Tudi obraten primer je možen, če bi sedaj nekdo vzel optiko pri GVO in se kasneje, ko preteče pogodba s 
trenutnim operaterjem (običajno 2 leti) priključil na T-2 bo tudi v tem primeru T-2 potegnil svojo optiko po svoji 
cevi. Zaradi fleksibilnosti pri izbiri operateja so torej uporabniki kljub strošku 200€ povabljeni, da se priključijo 
na GVO omrežje. 
 
 
Zapisal: Primož Bergant po sestanku z GVO, dne 21.2.2022 


