
SESTANEK 

 

predstavnikov podjetja Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. (v 

nadaljevanju GVO, d.o.o.) in krajevnih skupnosti v Občini Brežice,  

1. marec 2022 ob 17.  uri , preko aplikacije Teams 

  

udeleženi:  

• GVO d.o.o.: Aleš Kozar, Dejan Anžič 

• predstavniki KS: Ferdo Pinterič, Janez Omrzel, Mihael Petančič,, Aleš Burja, Anica 

Novoselovič, Simona Mlakar, 

• zainteresirana javnost:  Lea Štampek, Olga Vihtelič,  

• Občina Brežice: Bogdan Palovšnik, Blaž Lipej,  

 

Kratek povzetek sestanka  

 

• Razlika v projektu GOŠO 5  med belimi in sivimi lisami   

EU sredstva pokrivajo bele liste, sive lise pokriva  GVO d.o.o.,  oziroma Infratel 

Območja  so določena v razpisu  s strani Ministrstva za javno upravo. 

• Obveznost GVO d.o.o.,  po pogodbi je izgraditi hrbtenično omrežje, v vseh 

področjih, ki so vključena v projekt. Vključitve  celotnih naselij,  izven območja 

projekta ni mogoče. 

• Enotni strošek za posameznega uporabnika,  kateri podpiše pogodbo je 200 eur – 

to je strošek izgradnje priključka do objekta, oziroma do notranje enote. 

• Pogodba – v  3. členu se določa služnost za parcelo na kateri je nepremičnina in v  4. 

členu  soglasje  oz. dovoljenje lastnika za pristop do parcele. 

• Rok 90 dni od postavitve instalacije  - to je rok za sklenitev pogodbe z izbranim 

operaterjem, najpozneje 1.1.2024, v koliko to ni opravljeno je dodatni strošek za 

uporabnika v višini 250,00 eur 

• Možnost za vključitev v projekt,  za zainteresirane uporabnike,  znotraj območij 

je še vedno odprta.  

• Rok dokončanja investicije:  september 2023 za infrastrukturo,  1.1.2024  morajo biti 

vsi uporabniki priklopljeni in operativni. 

• Dodatne informacije o projektu in povezave na:  

 

https://oso.gvo.si/poizvedba          

https://www.gvo.si/sl/oso5/  

 

 

 

 

 

Povzetek sestanka 1.3.2022 

 

pripravila: Rajka Križanac in Blaž Lipej  

 

1. Uvodna obrazložitev projekta  

https://oso.gvo.si/poizvedba
https://www.gvo.si/sl/oso5/


 

Podjetje Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. (v nadaljevanju GVO, 

d.o.o.) v bo občini Brežice gradilo optično širokopasovno omrežje s katerim bo interesentom 

zagotovljena sodobna telekomunikacijska povezava, ki omogoča stabilne in visoke hitrosti 

prenosa podatkov. 

  

Podjetje GVO, d.o.o., ki bo gradilo omrežje, katero se delno sofinancira iz Evropskega 

kohezijskega sklada za regionalni razvoj, je bilo uspešno na javnem razpisu za 

sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij nove generacije GOŠO 5 – sklop 54 

Brežice in bo poskrbelo za pokrivanje 835 belih lis na območju Občine Brežice.  

 

2. Razlika med belimi in sivimi lisami  

 

Po obrazložitvi bele lise predstavljajo pridobljen podatek s strani MJU ( postopek določitve kaj 

spada pod belo liso in kaj ne, ni bil tudi GVO-ju obrazložen in je popolnoma določeno s strani 

Ministrstva za javno upravo) za potrebe razpisa in pridobitve evropskih sredstev. Sive lise so 

pa odločitev GVO, da v čim večji meri, skupaj z belimi lisami, pokrije vsa gospodinjstva ki so 

izpadla iz seznama ministrstva. Na tak način bi se izognili težavam zakaj je posamezno 

gospodinjstvo dobili možnost priklopa na optično omrežje, drugo pa te možnosti ni imelo. Bele 

lise bo gradil GVO d.o.o, sive lise pa INFRATEL, gre za hčerinsko podjetje, ki bo omrežje 

gradilo z lastnimi sredstvi. Sredstva za bele lise ki so sofinancirana iz strani EU so namenjena 

izključno za gradnjo belih lis.. 

 

3. Predviden terminski plan 

 

Terminski plan je: do druge polovice marca 2022,  se pridobijo vsa potrebna soglasja na 

dokumentacijo,  od Občine in ostalih soglasodajalcev,  ter pristopi k prvim terenskim ogledom. 

Do avgusta 2023, bo postavljena aktivna oprema za Občino Brežice  ( prioriteta je izgradnja 

hrbteničnega omrežja,  šele nato sledijo hišni priklopi, bodo pa poskušali istočasno priklapljati. 

 

Rok dokončanja september 2023 za infrastrukturo, interni plan za priklop vseh 

uporabnikov pa je 1.1.2024. 

 

 

4. Potek gradnje 

 

Gradnja hrbteničnega omrežja bo potekala,  ne glede ali se v določeni beli lisi,  kdo odloči za 

priklop, ali ne. Zaradi pogojev razpisa,  morajo zgraditi t.i. hrbtenično omrežje, zato je bila po 

pošti zraven pogodbe priložena še odstopna izjava, saj morajo pridobiti čim več uporabnikov 

in za tiste, ki nočejo trenutno priključka, pridobiti  jasno mnenje ali si posamezno gospodinjstvo 

optičnega priključka želi ali ne. 

 

5. Posredovanje pošte do uporabnikov  

 

Glede posredovane pošte so obrazložili, da so v januarju natisnili in pripravili vse dokumente, 

ki niso bili oddani na pošto pravočasno,  zaradi izbruha Corona virusa . Gospodinjstva so  dobila 

pošto z 14 dnevnim zamikom. Rok 18.2.2022 se tako prestavi na 1.4.2022, vendar kljub temu 

bodo sprejemali vse klice in pošto,  ter e-maile potencialnih naročnikov,  tudi v nadaljevanju. 

Cilj  je čim večje število naročnikov, zaradi samega planiranja projekta.  



V pogodbi je potrebno zapisati št. parcele na kateri je objekt  (niso potrebne vse parcelne št., 

ker trenutno tudi sami nimajo popolnoma izdelan projekt  poteka omrežja). Potrebno je  

izpolniti tudi 4. člen,  da pridobijo soglasje,  da lahko posegajo v parcelo zaradi gradnje, 

vzdrževanja ipd. Vsak poseg v zemljišče bo usklajen s predhodnim obvestilom lastnika.  

Kar se tiče služnosti, je  stališče,  da se mora naročnik v kolikor bo potreben gradbeni poseg 

sam dogovoriti  s sosedi glede služnosti za potrebe polaganja kabla do svoje hiše.  

 

6. Postopek priklopa 

 

Po prejemu pogodbe na GVO se njihova ekipa odpravi na teren,  da se uskladi okrog poteka 

trase,  možnosti so obe,  zemeljski izkop ali po zraku. V tej točki se lastnik še lahko premisli in 

reče, da ne želi priključka. V koliko je potek trase usklajen je dogovor sklenjen. S sosedi se 

dogovori glede služnosti,  če so potrebne in se potem položi  osnovna infrastruktura.  

 

Prioritetno je zgraditi osnovno infrastrukturo,  nato pa priklapljati uporabnike, vendar bodo 

poskušali izvesti tudi priklope na območjih, kje so  že uspešno položili infrastrukturo. V teh 

primerih pride inštalater do objekta, in če je potreba lahko tudi pripravi dva priključka v objektu  

po pogojem,  da se drugi priključek obračuna po tržni ceni (200 € pokriva samo en priključek 

na objekt). 

Ko se oprema postavi naročnik prejme račun v višini 200 € (oz. še dodatno,  če je zahteval dva 

priklopa), ki ga mora v roku 10 dni poravnati. Račun - strošek  se poravna v enkratnem znesku,  

ni možno obročno odplačevanje. Hkrati s tem dnem, začne teči 90 dnevni rok za izbiro in 

sklepanje pogodbe s ponudnikom internetnih storitev - to so predvsem: Telemach, A1 in 

Telekom. Obstaja možnost tudi za T-2 ampak pravijo, da ponudnik redko pristopi k njim, 

omrežje je odprto za vse zainteresirane ponudnike (pogoj v razpisu).  

 

Če uporabnik v teh 90 dneh ne sklene razmerja z operaterjem se mu pošlje obvestilo naj k temu 

pristopi, če po kratkem času ne pristopi, se mu pošlje račun za dodatnih 250 €.  

 

 

Odgovori na vprašanja: 

 

Vprašanje : Kako je s kvaliteto signala? Pojavlja se že sedaj da nekateri lastniki, ki imajo že 

optično omrežje ne opazijo bistvene razlike oz. je lahko celo slabše? 

  

Odgovor.: Zagotavljajo,  da je kvaliteta signala enaka 25 km stran od centrale ali pa 1m stran 

od centrale. Dosega naj bi bil 30 km. Centrala bo ena in na lokaciji v Globokem. 

 

Vprašanje: V Novi vasi so že nekje zgradili optično omrežje zastonj drugi so pa sedaj dobili za 

200 € zakaj? Npr. sosed čez cesto ima mi smo pa v beli lisi oz. sivi lisi in moramo plačati?  

 

Odgovor: To omrežje je zgradil operater sam na lastne stroške in s tem projektom niso nič 

povezani (razen, lastniške povezave ki pa nima vpliva na sam projekt). Po projektu se mora 

zgraditi hrbtenično omrežje,  za to so namenjena sredstva. 

 

Vprašanje: V Novi vasi so ob rekonstrukciji ceste in izgradnji kanalizacije sproti izdelovali 

optično omrežje, ali boste ponovno rezali in kopali na tem območju? 

 

Odgovor: Ne. V kolikor je mogoče se bo uporabila že obstoječa infrastruktura tako,  da se 

znotraj položi ločen kabel (omrežje mora biti odprto za vse operaterje). Podvajati obstoječo 



infrastrukturo ne nameravajo. Npr. kjer je Telekom v lastni režiji zgradil osnovno infrastrukturo 

položijo še zraven dodatni kabel. 

 

Vprašanje: Kako je z lastniki, ki imajo parcelo vendar ni postavljen objekt oz. je objekt v 

gradnji? Sprašuje se v izogib plačevanju po nepotrebnem 450 €.  

 

Odgovor: Če bo lastnik zgradil oz. dokončal objekt do septembra 2023 bo se potrebno 

dogovoriti na terenu,  da se priključek izvede v zaključku investicije. Če pa to ne bo izvedljivo 

se uporabniku priporoča,  da počaka do 1.1.2024 in  takrat položi kabel do objekta ( načeloma 

se to smatra kot,  da izvedejo možnost odcepa na glavnem kablu proti lastniku,  vendar nič ne 

zgradijo, kar naredijo kasneje ko se projekt zaključi). V tem primeru stroški ne bodo 200 €,  

ampak po veljavnem ceniku. Lastnik lahko tudi sam izkoplje jamo za kabel do odcepa v času 

gradnje objekta tako,  da se potem samo preveže in ni več potreben izkop. 

 

Vprašanje.: Kako je pa z lastniki, ki so izven belih in sivih lis si pa želijo priklop.  

 

Odgovor: V času trajanja projekta seznama belih in sivih lis ni mogoče povečevati oz. 

podaljševati. Osnovna ideja je zgraditi omrežje kot je bilo razpisano iz steni ministrstva, zato 

lastnikov v fazi trajanja projekta ne bomo obravnavali. Ko bo omrežje zgrajeno, nameravamo 

skupaj s predstavniki občine in krajevnih skupnosti pregledati interes preostalih gospodinjstev 

in se nato odločati kje in kako graditi naprej. 

Do zaključka projekta je smiselno spremljati gradnjo na naši internetni strani. Najbolj  primerna 

oblika komunikacije je po e-pošti, kjer bo posredovana pogodba in lahko uporabniki pošljejo 

nazaj. 

 

 

 


