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KONCEPT GRADNJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA  

ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI KRŠKO 
 

 
 
Obstoječe stanje telekomunikacijskih objektov in naprav v občini Krško onemogoča 

vsem končnim uporabnikom (občanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim 
poslovnim subjektom) dostop do širokopasovnega omrežja, bodisi zaradi odsotnosti 

omrežja, bodi zaradi prezasedenosti omrežja, le-to pa je tudi relativno majhne 
hitrosti. Na območju celotne občine obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po 
možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.  

 
S tovrstnimi infrastrukturnimi vlaganji se spodbuja razvoj različnih storitev, poveča se 

učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogoča se hitrejši dostop do znanja in 
razvoja podjetništva z visoko dodano vrednostjo… 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in 
investicijski program je v letu 2008 pripravilo podjetje Region d.o.o. (št. dok.  

2573/ID-08) dne 29.03.2010 pa je Občinski svet na svoji 38. redni seji sprejel še 
novelacijo investicijskega programa s pripombo, da se koncept gradnje vsebovan v 
točki 4.2 ponovno prouči ter se v obliki ločenega sklepa predloži v obravnavo 

Občinskemu svetu. 
 

Tehnični, ekonomski in drugi podatki o projektu, dosedanje aktivnosti so opisane v 
novelaciji investicijskega programa. 
 

Kljub temu pa ni odveč poudariti, da gradnja širokopasovnih omrežij ni javna služba, 
kar pomeni, da občina tega omrežja po veljavnih predpisih ni dolžna in obvezna 

graditi, kar še bolj velja za gradnjo optičnega omrežja do vsakega gospodinjstva. To 
izhaja tudi iz pogodbe z ministrstvom, v kateri se je Občina Krško zavezala, da bo 
omogočila širokopasovni dostop 2600 gospodinjstvom, za omogočanje dostopa pa se 

šteje, da je gospodinjstvo brezžično pokrito oziroma se gospodinjstvo nahaja manj kot 
200 m od optičnega omrežja, kar pomeni, da evropska sredstva niso namenjena 

gradnji hišnih priključkov. Podobna ureditev je s predpisi regulirana tudi za področje 
infrastrukture javnih služb, kjer morajo stroške individualnih priključkov vodovoda, 
kanalizacije, plina nositi lastniki nepremičnine, ki se priključuje in ne glede na dolžino 

priključka so uporabniki dolžni plačati priključek v celoti. 
 

Glede na velik obseg celotnega projekta, omejene finančne vire ter trajanje projekta 
Občinski svet Občine Krško določa naslednja izhodišča: 

 
1. Pogoj za gradnjo omrežja vključno s hišnim priključkom je pridobljena pravica 

graditi za kar se šteje notarsko overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali  
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kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice, ki investitorju dovoljuje 

gradnjo oziroma izvajanje del na tangiranih nepremičninah. 
 

2. Sekundarno (dostopovno) optično omrežje sestavlja kabelska kanalizacija ter 

optični kabli (SM-single mode), lokalne dostopovne točke ter z njimi povezani 
tehnološki objekti. Sekundarno optično omrežje je namenjeno za neposredno 

priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju.  
 

3. Priključek stavbe je del omrežja ki poteka od lokalne dostopovne točke do 

stavbe, ki se priključuje. Sestavni del priključka je tudi preboj v objekt in 
priključna doza. Če je treba priključiti na omrežje več stavb iz ene dostopovne 

točke, se šteje za sekundarno omrežje, omrežje do razcepa za priključitev 
zadnjih dveh stavb. 

 

4. Prioritete izgradnje sekundarnih vodov in priključkov se določajo na podlagi 
projektantske ocene stroška na uporabnika. Za uporabnika se šteje oseba, ki 

se bo s pogodbo pisno zavezala, da bo v primeru nepriključitve na omrežje v 
roku 5 let od roka, ko je priključek omogočen, plačala Občini Krško 

pogodbeno kazen v višini 1000 EUR. Prednost pri izgradnji sekundarnih vodov 
imajo tista območja, kjer ni na voljo priključka kabelske televizije. 

 

5. Vrstni red izgradnje sekundarnih vodov in priključkov, se lahko spremeni v 
primeru, da posamezni uporabniki izvedejo gradbena dela v lastni režiji. 

 
6. Služnostne pogodbe se sklepajo neodplačno.  

 

7. Občina Krško izvede celotno omrežje vključno s priključki, razen zadnjih 50 m 
do objekta. Posamezniki sami v lastni režiji izvedejo  zadnjih 50 m gradbenih 

in eventualnih obrtniških  del pred objektom, ki ga imajo v lasti (vključno s 
prebojem v objekt in priključno dozo),  Občina Krško pa zagotovi cev, kabel, 
zaščitni trak, izvede montažna dela in  izdela projekt izvedenih del. 

 
8. Stroški izgradnje omrežja se posameznim uporabnikom (fizičnim osebam), ki 

bodo v roku 14 dni od objave poziva oziroma najkasneje do začetka vezave 
optične spojke preko katere bo posameznik dostopal do omrežja, izvedli 
priključke, ne zaračunavajo. 

 
9. Uporabniki, ki v roku ne bodo izvedli priključka bodo plačali dejanske stroške 

priklopa na omrežje. 
 

10. Občina Krško bo s proračunom za leto 2011, 2012 in 2013 zagotovila 

sredstva za povrnitev stroškov zemeljskih del na priključkih in sekundarnih 
vodih, ki jih bodo posamezniki zgradili v skladu s 5. točko koncepta v lastni 

režiji.  
 

11. Občina Krško bo v roku 2 mesecev po sprejemu koncepta objavila javni 

razpis za refundacijo stroškov zemeljskih del na priključkih in sekundarnih 
vodih za leto 2010. Razpisi za leto 2011, 2012 in 2013 bodo objavljeni v roku 

2 mesecev po začetku veljavnosti vsakoletnega proračuna. 
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12. Upravičenci po javnem razpisu bodo fizične osebe s stalnim prebivališčem v 

Občini Krško, ki so lastniki stavbe do katere so izvedli zemeljska dela na 
priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v 

skladu s 5. točko koncepta v lastni režiji. 
 

 

13. Vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za 
izračun upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na 
posameznika presegajo 50 m. 

 
14. Točka 10., 11., 12. in 13. se ne uporablja za uporabnike oziroma lastnike 

stanovanjih stavb na področju naselij, kjer se je v preteklosti gradilo 
kanalizacijsko omrežje in jim je bilo omogočeno sofinanciranje hišnih 
priključkov, za naselja, kjer je v tem trenutku predvideno brezžično 

širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih optično omrežje gradilo 
sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih stavb, ki imajo 

omogočen priklop na omrežje kabelske televizije. 
 

15. Širokopasovno omrežje mora omogočiti nadgrajevanje kabelskega omrežja in 
omogočiti postopno integracijo kabelskega sistema v širokopasovni sistem. 
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