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2. RAZLOGI ZA SPREJEM

Namen naörta razvoja odprtega §irokopasovnega omreLja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v oböini Moravske Toplice (v nadaljevanju naört razvoja) je ugotoviti dejansko stanje in
potrebe po §irokopasovni infrastrukturi v oböini, Del naörta je namenjen identifikaciji belih lis ter
moZnih naöinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje §irokopasovnih omreZij
na belih lisah.
Predvideva se vzpostavitev §irokopasovnega omreZja na podroöju »belih lis« oziroma tam kjer ni
ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo. V oböini Moravske Toplice obstajajo naselja, kjer ni
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omogoöil hitrej§i dostop do znanja in razvoj podjetni§tva z visoko dodano vrednostjo tudi na

podeZelju,
Oböinskemu svetu predlagamo, da naört razvoja v predloZeni vsebini sprejme. Predlagamo tudi, da

sprejme sklep, da v primeru morebitnih potrebnih sprememb, ki bi lahko nastale zaradi dodatnih
smernic pristojnega ministrstva, le-te v imenu oböinskega sveta sprejme Zupan.

3. PREDLOG SKLEPA

a. Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan Naört razvoja odprtega
§irokopasovnega omreäja elektronskih komunikacij naslednje generacije v oböini
Moravske Toplice, ki ga je izdelal Eurocon d.o.o. Ljubljana, dne 11.5.2017.

b. Oböinski svet Oböine Moravske Toplice pooblasti Zupana Oböine Moravske Toplice, da v
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LL Uvod

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv razvoia druZbe znanja, ki bo med drugim

temeljila na zmogljivi omreini infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed kljuönih

infrastruktur digitalne druZbe, ki mora omogoöati kvaliteten dostop do interneta za vse. lnternet kot

vseprisotno komu nikacijsko omreije informacijskih virov omogoöa enostavno dostopnost do

raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja naöine delovanja sodobne druZbe. Tako

vse bolj oblikuje priloinosti posameznikov na vseh podroöjih zasebnega in javnega iivljenja; od

uöenja, zaposlitve, dostopa do informacij in javnih storitev, svobodnega izraiania, do sodelovanja v

javnem Zivljenju in odnosov s prijatelji in v druZini. Enake daljnoseine vplive ima v gospodarstvu,

javnem sektorju in civilni druZbi. Dostopna §irokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju dräave

omogoöa enakomeren razvol, zmanjiuje digitalno loönico in poveöuje vkljuöenost vsakega

posameznika v sodobne druZbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoiaje internet strate§ki instrument

za poveöanje produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za

bolj uöinkovito komunikacijo in za veöjo splo§no uöinkovitost dru7be. Razvoj in uporaba interneta sta

odvisna od §irokopasovne infrastrukture, zato je pri usmerjanju razvojnih aktivnosti treba upo§tevati

dejstvo, da sta gospodarski in splo§ni razvoj v sodobni digitalni druZbi neposredno povezana z

razvojem visokokvalitetne 5irokopasovne i nf rastru ktu re.1

L.2 lzhodiSöa

Evropski strateiki dokumenti izpostavljajo pomen §irokopasovne infrastrukture kot pomemben

dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Evropska komisija je marca 2010 sprejela strategijo

Evropa 20202, da bi zajezila krizo in dvignila gospodarsko rast v Evropski uniji. Glavniciljte strategije

je zagotavljati pametno, trajnostno in vkljuöujoöo rast, kar se bo doseglo z uöinkovitejiim vlaganjem v

izobraievanje, raziskave in inovacije, s prehodom na nizkoogljiöno gospodarstvo, z zagotavljanjem

novih delovnih mest in zmanj§anjem rev§öine.

Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2O2O je Evropska digitalna agenda3, katere splo§ni cilj je

poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter

interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in druibene koristi. Evropska unija si bo zato

prizadevala do leta 2020 omogoöiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem

prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad L00

Mb/s.

1 Operativni ptogram za i2vajanje Evropske kohezi.lske politike v obdob.i u 2014-2020,2014
' Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vkljuaujoao rast - COM(2010)2020
' Evropska digitalna agenda (2010).
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5e bolj ambiciozne cilje pa si je Evropska komisija zadala z novo iniciativo Povezljivost za

konkurenöen enotni digitalni trg - evropski gigabitni druibi naproti4, ki postavlja vizijo evropske

gigabitne druZbe, v kateri razpoloiljivost in uporaba zelo visokozmogljivih omreZij omogoöata §iroko

rabo izdelkov, storitev in aplikacij na enotnem digitalnem trgu. Ta vizija naj bi se uresniöila prektreh

strate§kih ciljev za leto 2025: za rast in detovna mesta v Evropi: gigabitna povezljivost za kraje, ki

spodbujajo socialno-ekonomski razvoj; za konkurenönost Evrope: pokritost z omreiii 5G na vseh

mestnih obmoöjih in vseh veöjih prizemnih prometnih poteh; za evropsko kohezijo: dostop vseh

evropskih gospodinjstev do internetne povezljivostis hitrostjo vsaj 100Mb/s.

Za dosego zastavljenih ciljev so morale driave ölanice pripraviti strate§ke dokumente na nacionalni

ravni. Slovenija tako v vseh pomembnih nacionalnih strate§kih in izvedbenih dokumentih poudarja

tudi pomen IKT in dostopa do Sirokopasovne infrastrukture.

Partnerski sporazum med Stovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2Ot4-2O2Os, ki predstavlja

pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju

2Ot4-202O v tematskem cilju 2 ITC 2l identificira potrebo po poveöanju dostopnosti do

informacijsko-komunikacijskih tehnologij in predpostavlja naloZbe v razvoj §irokopasovne

infrastrukture na obmoöjih, kjer ta §e ni zgrajena in kjer hkrati ni trZnega interesa za njeno gradnjo. V

sporazumu je navedeno, da »Slovenija potrebuje §iroko dostopen hitri in ultrahitri dostop do

interneta po konkurenönih cenah na celotnem obmoöju. Tako je do leta 2O2O cilj vsem

gospodinjstvom v driavizagotoviti§irokopasovnidostop do interneta hitrostivsaj 100 Mb/s«.

Glede na postavljeni strateiki cilj je v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske

politike v obdobju 2Ot4-20206, ki je podlaga za örpanje sredstev vseh treh strukturnih skladov

Evropske Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoi, Evropski socialni sklad, Kohezijski

sklad), v okviru prednostne osi 2 Poveöonje dostopnosti do informociisko komunikociiskih tehnologii

ter njihove uporobe in kokovosti predvidenih 68 milijonov EUR za iofinanciranje §iritev

§irokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omreZij ter podporo uporabi nastajajoöih

tehnologij in omreiij za digitalno ekonomijo. Kot predhodna pogojenost je predvidena priprava

nacionalnega naörta za omreija naslednje generacije, ki mora predvideti ukrepe za dosego ciljev

glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na obmoöjih, na katerih trg ne

zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravilio konkurenci in

drZavni pomoöi.

Tudi v programu razvoja podeielja 2OL4-20207, ki predstavlja programsko osnovo za örpanje

finanönih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeielja (EKSR) je v prednostnem

podroöju GC predvide no Spodbujonje dostopo do informacijskih in komunikaciiskih tehnologii (IKT) no

podeielskih obmoejih ter niihove uporobe in kokovosti. Cilj ukrepa, za katerega je zagotovljenih 10

milijonov EUR, je s podporo naloZbam v §irokopasovno omreZje elektronskih komunikacij omogoöiti

moznost dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrezje, podeielskim prebivalcem in

gospodarstvom. Podprtih naj bi bilo 10 operacij v izgradnjo §irokopasovnega omreija' s öimer bi

dostop do interneta dobilo 35'000 prebivalcev'

o 
Povezljivost za konkurenöen enotni di8italni trg - evropski gigabitni druibi naprotia' Evropska Komisija' 2016

t 
Partnerski sporazum med Sloveni.io in Evropsko komisi.lo za obdobje 2074-2020' 2014'

6 Operativni program za izvajan.ie Evropske kohezijske politike v obdobiu 2014-2020'2074'

'Program razvoja podeielja RS za obdobie 2OlA-2070;20L5
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2.

3.

Najbolj natanöno cilje s podroöja razvoja Sirokopasovnih omreZij naslednje generacüe opredeljuje

dokument Naört razvoja Sirokopasovnih omreiij naslednje Beneracije do leta 2O2O,kije strate§ki

dokument, namenjen doloöiwi strate§kih smernic razvoja Sirokopasovne infrastrukture. Z njim

Republika Slovenija naslavlja enega od strate§kih ciljev pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2020 oz. njene

krovne Strategije razvoja informacijske druibe do leta 2020: do leta 2020 96 % gospodinjstvom

zagotovitivsaj L00 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz, v primeru razpoloiljivostijavnih

sredstev, zaradi velikega trinega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste

poseljenosti in s tem manjSega Stevila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj

LOO % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s. : .

Poleg tega je cilj vsem javnim vzgojno-izobraievalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop

do interneta hitrosti najmanj 1Gb/s.

Razvoj §irokopasovne infrastrukture zahteva visoka vlaganja, ki jih ne bo mogoöe izvesti brez

zasebnega kapitala. Da bi zasebnim investitorjem olaj§ala pridobivanje sredstev, je Evropska komisija

konec leta 2014 objavila Naloibeni naört za Evropo, kitemelji na treh sklopih ukrepov:

mobilizacija dodatnih sredstev za naloibe v vi§ini najmanj 315 milijard EUR do konca leta 20L'l za

poveöanje uöinka javnih sredstev in spodbudo zasebnih naloZb,

ciljno usmerjene pobude, da te dodatne naloibe resniöno zadovoljijo potrebe realnega

gospodarstva ter
ukrepe za izbolj§anje regulativne predvidljivosti in odpravljanje ovir za naloibe, da bi Evropa

postala privlaönej§a za vlagatelje in bise s tem uöinek naloZbenega naörta §e poveöal.

V okviru naloibenega naörta se bodo driave ölanice zavezale k znatnemu poveöanju uporabe

inovativnih finanönih instrumentov na kljuönih podroöjih naloib, kot so podpora MSP, energijska

uöinkovitost, informacijske in komunikacijske tehnologije, promet ter podpora raziskavam in razvoju.

S tem se bo najmanj podvojila uporaba finanönih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in

investicijskih skladov v programskem obdobju 201,4-2020. Naloibeni naört doloöa, da bi moral biti

enotni digitalni trg odprt za nove poslovne modele, hkrati pa je treba zagotoviti izpolnitev kljuönih

ciljev v javnem interesu. Potro§niki bi morali imeti neoviran dostop do spletnih vsebin in storitev po

vsejEvropi brez diskriminacije na podlaginjihovega dräavljanstva alikraja prebivali§öa.

Po podatkih Agencije za komunikacijska omreäja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS)

je imelo v tretjem öetrtletju leta 2015 v Sloveniji fiksni Sirokopasovni dostop do interneta 28,3 %

prebivalcev oziroma 72,6yo gospodinjstev, kar je oboje pod povpreöjem EU. Trini deleZi operaterjev
fiksnega §irokopasovnega dostopa do interneta po Stevilu prikljuökov so bili v tem obdobju naslednji:

Telekom Slovenije 34,4-odstotni, Telemach 20,2-odstotni, T-2 l-8,6-odstotni, Amis 11,4-odstotni, vsi

preostali manj§i operaterji pa so imeli skupaj 15,4-odstotni trini delei. Med tehnologijamije v tem
obdobju xDSL dosegala 42,8-odstotni delei, sledili so ji kabelski modemi z 31,4-odstotnim, FTTH z

23,4-odstotnim in druge tehnologije z 2,4-odstotnim trinim deleiem. V zadnjih letih je opazna rast
§tevila fiksnih §irokopasovnih dostopov naslednje generacije: tako kabelskih modemov kot tudi
optiönih prikljuökov do doma (FTTH). Glede na hitrost dostopa do interneta ima 3,8 % uporabnikov
hitrost dostopa manj§o od2Mb/s,28,6% uporabnikov med 2 Mb/s in 10 Mb/s, 44,g% uporabnikov
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ima hitrost dostopa med 10 Mb/s in 30 Mb/s, 22,7 % uporabnikov pa ima hitrost dostopa do

interneta veöjo od 30 Mb/s8.

7.3 Namen izdelave naörta

Naört razvoja odprtega §irokopasovnega omreZja elektronskih komunikacij naslednje generacije v

oböini Moravske Toplice (v nadaljevanju Naört razvoja) je dokument dolgoroönega razvojnega

naörtovanja, s katerim Zeli oböina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po §irokopasovnem

omreiju in vrednost potrebnih investicij na njenem geografskem obmoöju, da lahko na osnovi te

analize sprejme ustrezne odloöitve o morebitnem potrebnem javnem sofinanciranju §irokopasovne

komu nikacijske infrastru ktu re.

Oböina Moravske Toplice Zeli svojim oböanom zagotoviti moZnost §irokopasovnih prikljuökov in jim s

tem omogoöiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Sirokopasovna infrastruktura

elektronskih komunikacij danes postaja prav tako nepogre§ljiva kot vodovodna ali elektriöna

infrastruktura, §e posebej öe ielimo oböane zadrZati na podeZelskih obmoöjih.

Namen Naörta razvojaje tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po §irokopasovni infrastrukturi v

oböini Moravske Toplice. Del naörta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter poslediöno moZnih

naöinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje Sirokopasovnih omreäij na belih

lisah. Bele lise so definirane kot obmoöja, kjer ni obstojeöih Sirokopasovnih prikljuökov naslednje

generacije, oziroma ni trZnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To

pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne naörtujejo gradnje omreZij,

ki biomogoöila dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.

Naört je tudi osnovni programski dokument o razvoju Sirokopasovnih komunikac'rjskih infrastruktur v

oböini in kot tak osnova in pomoö zasebnim vlagateljem priodloöanju o investicijah.

s Naört razvoja §irokopasovnih omreiij naslednle generacije do leta 2020' 2016
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L.4 Referenöni dokumenti

Podlaga za pripravo in sprejem Naörta razvoja so bili naslednji slovenski in evropski strate§ki

dokumenti in zakonske podlage:

- Analiza testiranja trZnega interesa za gradnjo §irokopasovnih omreZij na podroöju Republike

Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Naörtom razvoja §irokopasovnih omreiij naslednje

generacije do leta 2O2O - zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke

poseljenosti, Ministrstvo za javno upravo, 8.12.2016;

- Direktiva 20L4l61,lEU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za zniianje stro§kov za

postavitev elektronskih komu ni kacijskih om reZij visokih hitrosti, 201-4;

- Evropska digitalna agenda-EDA;

- Guide to High-Speed Broadband lnvestment, Evropska Komisija, 2014;

- Digitalna agenda 2O2O - Strategija razvoja informacijske druZbe do leta 2020,2016;

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20L4-2020,20L4;

- Naört razvoja §irokopasovnih omreiij naslednje generacije do leta 2020,2076;

- Partnerskisporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2OL4-2020,201,4;

- Program razvoja podeZelja RS za obdobje20T4-2020,20L5;

- Regionalni razvojni program Pomurje 2OL4-2020, maj 2015;

- Smernice Evropske unije za uporabo pravil o driavni pomoöi v zvezi s hitro postavitvijo

§ irokopasovnih om reiij (2013 I C 25/OL);

- Spisek obmoöij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje

aktivnosti na podroöju testiranja trZnega interesa v geografskem segmentu redke

poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Naörta razvoja §irokopasovnih omreZij

naslednje generacije do leta 2020, Ministrstvo za javno upravo,7.12.2076

- The broadband State aid rules explained - An eGuide for Decision Makers, 2013;

- Uredba Komisije (EU) it. 65Ll2Ol4 o razglasitvi nekaterih vrst pomoöi za zdruZljive z

notranjim trgom pri uporabi ölenov 107 in 108 Pogodbe, 20L4;

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, il. L21 12006;

- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, it.1O9l2Ot2;
- Zakon o javnem naroöanju - 7)N-2, Uradni list RS, §t. 128/06 z vsemi spremembami in

dopolnitvami.
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1.5 Cilji naörta

1.5.1 Strate§ki cilji in kazalniki

V Strategiji razvoja informacijske druibe do leta 2O2O je zapisana vizija Slovenije, da »s pospeienim

razvojem digitalne druibe izkoristi razvojne priloinosti IKT in interneta, da postane napredna

digitalna druiba in referenöno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih

tehnologij.«

Strate§ki cilji s podroöja §irokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij so:

- Zagotoviti stabilno in predvidljivo zakonodajno - regulatorno okolje, v katerem delujejo

operaterji elektronskih komu nikacij;

- Do leta 2020 öim veö gospodinjstvom v driavi zagotoviti §irokopasovni dostop do interneta

hitrostivsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj30 Mb/s;

- Za 98 % gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omreäji, v vlogi

komplementarnega dopolnila fiksnemu §irokopasovnemu dostopu do interneta;

- Zagotovitev in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije;

- Vsem javnim vzgojno-izobraievalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do

interneta hitrosti najmanj 1, Gb/s;

- spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2);

- Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, lP W in

interneta;
- Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+);

- Spodbujanje uporabe LTE v frekvenönem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne varnosti in

sluZb za za§öito in re§evanje.
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Za dosego strate§kih ciljev so v Strategiji razvoja informacijske druibe predvideni naslednji ukrepi:

L.5.2 Projektnicilji

Z gradnjo odprtega Sirokopasovnega omreija ieli Oböina Moravske Toplice LOlYo uporabnikom na

belih lisah zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.

S tem bo spodbudila vse vidike socialno-ekonomskega razvoja oböine:

- premostitev digitalne loönice s povezovanjem obmoöij, na katerih ni zadostne §irokopasovne

povezljivosti;

izbolj§anje razpoloZlj ivosti spletnih storitev ( npr. e-poslovanje);

dvig iivljenjskega standarda (npr. delo na daljavo);

moinost dostopa do razliönih vrst izobraievanja (npr. spletno uöenje, vseiivljenjsko uöenje);

izbolj§anje dostopa do informacij za vse prebivalce;

uöinkovitost javnih storitev (e-uprava);

optimizacijo poslovnega okolja;

spodbujanje novih in ohranitev obstojeöih podjetij;

okrepitev razvoia podeZelskega turizma, nepremiönin, kmetijstva in drugih pomembnih
gospodarskih panog;

- poveöanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev;
- izbolj§anje konkurenönosti in inovativnosti;

abela 1: Ukrepi in

62,5 mio
EUR

201_6-2020 Stevilo novo prikljuöenih gospodinjstev

na novo zgrajenih iirokopasovnih
omreijih z najmanj 100 Mb/s.

50.000 prikljuökov

Stevilo novo prikljuöenih gospodinjstev

na novo zgrajenih §irokopasovnih
omreijih z najmanj 30 Mb/s.

30.000 prikljuökov

10 mio EUR 2016-2020

sistema lmioE
UR

20L6-2020 Nadgrajen sistem za analitiko,
spremljanje uporabe javnih sredstev,

uresniöevanja trinega interesa za

izvajanje ukrepov za zniianje stroikov
gradnie §i rokopasovne infrastrukture.

0,7 mio EUR 20L5-2020 Uvedena tehnologija HDTV in UHD TV

Uvedena tehnologija DAB+

Ponudba storitev Hbb TV in tematskih
radijskih programov

Ponudba digitalnih medijskih vsebin v

LTE omreZjih

Vir: Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske druZbe do leta 2020,20t5.
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f oplice.

- privabljanje vhodnih naloZb;

- prepreöevanjeselitve gospodarskedejavnosti'

Okolje
- izboljianje okoljske trajnosti z zmanj§evan.iem potreb po potovanju;

- izbolj§anje upravljanj a zgradb;

- poveöanjeenergijskih prihrankov.

Enakost in vkljuöevanje

- opolnomoöenje ljudi, ki ,,nimajo glasu";

- povezovanje izoliranih posameznikov in skupnosti;

- odpravljanje socialne izkljuöenosti.

Finance in dohodki
- ustvarjanje prihrankov s spletnim nakupovanjem blaga in storitev.

Zdravstveno varstvo

- zmanj§evanje stroSkov zagotavljanja storitev zdravstvenega in socialnega varstva;

- izbolj§anje rezultatov storitev zdravstvenega in socialnega varstva;

veöja hitrost prenosa medicinskih slik.

Blaginja

- izbolj§anje kakovosti Zivljenja in socialne blaginje;

- skraj§anje öasa, potrebnega za dnevne migracije, in omogoöanje veöje druZbene interakcije.

L.6 lzvaianje proiekta

Skladno z Naörtom NGN 2020 je pristojno ministrstvo dne 20. 5. 2015 objavilo javni poziv za izkaz

trinega interesa za gradnjo Sirokopasovnih omreZij na podroöju Republike Slovenije. Javnipoziv je bil

namenjen vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omreiij elektronskih komunikacij ter

drugim investitorjem, da izkaiejo:

- trZni interes za gradnjo §irokopasovnih omreZij z omreinimi prikljuönimi toökami s pasovno §irino

vsaj 100 Mb/s v geografskem segmentu goste poseljenosti za 276.897 gospodinjstev in

- trZni interes za gradnjo §irokopasovnih omre2ij z omreinimi prikljuönimitoökamis pasovno §irino

vsaj 30 Mb/s v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev.

Z vidika javnega interesa zagotovitve napredne §irokopasovne infrastrukture za vsa gospodinjstva v

Republiki sloveniji in skladno z 9. poglavjem Naörta NGN 2020, v katerem je bil predviden premik

meje med geografskima segmentoma goste in redke poseljenosti v pozivu zaizkaz trznega interesa,

je pristojno ministrstvo v geografskem segmentu redke poseljenostiza 25'410 gospodinjstev dne 21'

10. 2016 ponovilo oziroma izvedlo drugi krog testiranja trinega interesa za gradnjo omreinih

prikljuönih toök, tokrat za hitrostivsaj 100 Mb/s. Pristojno ministrstvo je javno objavilo poziv za izkaz

trinega interesa (drugi krog). Zainteresirane investitorje, ki so v prvem krogu izrazili trzni interes v

geografskem segmentu redke poseljenosti za pasovno Sirino 30 Mb/s pa je dodatno obvestilo' da bo
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izvedlo drugi krog testiranja trZnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti za gradnjo

omreinih prikljuönih toök s pasovno §irino vsaj 100 Mb/s.

V obeh geografskih segmentih (v gosto in redko poseljenem geografskem segmentu) je bilo

testiranje trinega interesa tako izvedeno za hitrosti 100 Mb/s.

Na obmoöju oböine, kjer obstaja trini interes operaterjev za gradnjo, bo omreije zgrajeno z

zasebnimi sredstvi ponudnikov v skladu s trinim interesom, ki so ga ponudniki izrazili v obeh krogih

testiranja. V ta namen bodo zasebni investitorji s pristojnim ministrstvom podpisali dogovor o izvedbi

trinega interesa v naslednjih treh letih.

Pokritje belih lis na obmoöjih, na katerih ni trinega interesa za izgradnjo Sirokopasovnega omreZja,

pa od oböine terja, da k re§evanju vpraSanja pokritosti obmoöja belih lis s tovrstnim omreäjem

pristopi na inovativen naöin, ki premoSöa oviro, kijo predstavlja pomanjkanje trinega interesa.

Kot primeren se je pokazal pristop javno-zasebnega partnerstva, ki predstavlja razmerje zasebnega

vlaganja vjavne projekte in/alijavnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so vjavnem interesu.

Odnos javno-zasebnega partnerstva se nana§a na dolgoroöno pogodbeno urejeno sodelovanje med

javnirn in zasebnirn sektorjem za uöinkovito izvajanje javnih nalog, pri öemer partnerji zdruäjo

potrebne vire (na primer znanja, operativna sredstva, kapital, ölove§ke vire) in si delijo tveganja,

povezana s projektom, glede na njihove sposobnosti obvladovanja tveganja. Eden od glavnih ciljev

javno-zasebnega partnerstva je prenesti naloge in odgovornosti za zagotavljanje infrastrukture na

zasebni sektor, da bi se poveöale uöinkovitost, stroSkovna zanesljivost in finanöna varnost projekta.

Oböina bo v poitopku pridobivanja sredstev za gradnjo omreZja sledila modelu javno-zasebnega

partnerstva, ki bo skladen z oböinskimi interesi in pogoji pridobitve sredstev iz Evropskega sklada za

regionalni tazvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeäelja ali sredstev NaloZbenega naörta

za Evropo.

V prirneru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in bodo

projekti izvedljivi in dolgoroöno vzdrini v oblikijavno-zasebnih joint-venture projektov se bo oböina

prijavila na enega od javnih razpisov za sofinanciranje gradnje §irokopasovnih omreiij naslednje

generacije z javnimi sredstvi (javni razpis za sredstva iz OP ESRR - GO§O 3 alijavni razpis za sredstva

iz PRP-GO§O- M07 MKGP), ki bosta objavljena za bele lise, ugotovljene v prvem in drugem krogu

testira nja trinega interesa.

V prirneru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in projekti
ne bodo izvedljivi in dolgoroöno vzdrini v oblikijavno-zasebnih joint-venture projektov, je primerna
oblika izvajanja javno-zasebnega partnerstva model »Private DBO« (opisan v toöki 4.5.2 lega
dokurnenta), v katerem operater s sestavljenim konzorcijem oböin neposredno pridobiva sredstva na

razpisu za javno subvencijo privatnemu podjetju. Pri takem modelu oböine nimajo neposredne
administrativne vloge v postopku pridobivanja sredstev, ampak nastopajo le kot podporni partnerji
proj e kta.

Stran l3



Noört rozvojo odprtego Sirokoposovnego omreija elektronskih komunikacii noslednie generociie v Obiini Morovske

lzraz javno-zasebno partnerstvo je v kontekstu gradnje odprtega §irokopasovnega omreZja

elektronskih komunikacij treba razumeti §ir§e kot ga predvideva slovenska zakonodaja, saj lahko

oböina vstopi v razmerje, ki ni skladno s pojmovanjem javno-zasebnega partnerstva po slovenski

zakonodaji, je pa skladno s pojmovanjem koncepta javno-zasebnega partnerstva po metodologiji

Evropskega centra za javno-zasebno partnerstvo.e Pri navedenem gre omeniti, da javno-zasebno

partnerstvo pomeni tako vlaganje javnih finanönih sredstev, kot tudi drugih oblik vlaganja, saj je Ze

dopustitev uporabe javnih povr§in in javne infrastrukture moino opredeliti kot dejanskijavni vloiek.

Podrobneje so mozni modelijavno-zasebnega partnerstva opisani v toöki 4.5.2, Poslovni modeli.

tEpEC-Errop"anpppExpertisecentreoz Evropskicenterzajavno-zasebnopartnerstvo,kijenastalnapobudoEvropskeinvesticiiske

banke, Evropske komisiie in drZav ölanic ter drZav kandidatk
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2.L Sirokopasovno omreije

Sirokopasovno omreije elektronskih komunikacij je tisto omreZje, ki konönemu uporabniku ponuja

moinost dostopa do Sirokopasovnih storitev. V strogo tehniönem smislu je §irokopasovno omreije

telekomunikacijsko prenosno omreZje, ki za prenos signalov uporablja razliöne prenosne medije s

§irokim frekvenönim obmoöjem, razdeljenim na naöin, ki omogoöa tvorjenje mnoZice medsebojno

neodvisnih kanalov za soöasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Sirokopasovna omreija se

delijo na hrbteniöna omreZja, geografsko omejena omre2ja krajevnega zna(.aia in dostopovna

omreija.

Hrbteniöna omreija obiöajno zdruiujejo promet mnoiice konönih uporabnikov in medsebojno

povezujejo geografsko oddaljena omreija. K omreäjem krajevnega znaöaja lahko Stejemo omreäja na

nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz ipd. Dostopovna omreZja so omreZja, ki tvorijo

krajevno zanko in konönim uporabnikom prek omreZne prikljuöne toöke omogoöajo vkljuöitev v veöja

omreija, globalno povezljivost ter s tem dostop do aplikacij, vsebin in storitev.

Med osnovna §irokopasovna omreäja lahko Stejemo veö razliönih tehnoloikih platform, vkljuöno z

ADSL (asimetriönim digitalnim naroöni§kim vodom, do omreiij ADSL2+), standardnimi kabli (npr.

standard DOCSIS 2.0), mobilnimi omreZji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.

Na trenutni stopnji trZnega in tehnolo§kega razvojalo so dostopovna omreija naslednje generacije

dostopovna omreija, ki jih v celoti ali delno sestavljajo optiöni elementill in lahko zagotavljajo

storitve §irokopasovnega dostopa z izbolj§animi lastnostmi v primerjavi z obstojeöimi osnovnimi

§irokopasovnimi om reäj i.12

Dostopovna omreäja naj bi imela vsaj naslednje lastnosti:

- zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naroönika prek optiönih zalednih omreiij (ali

om reZij, ki temeljijo na enakovredni teh nologiji),

- dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre povezave,

- podpora razliönim naprednim digitalnim storitvam, vkljuöno s konvergiranimi storitvami, ki

temeljijo izkljuöno na internetnem protokolu, ter

'o Zaradi hitrega tehnolo§kega razvoja bi lahko v prihodnosti tudi druge tehnologije zagotavljale storitve dostopovnih omreiij naslednje

SeneraclJe.r: Koaksialne, brezZiöne in mobilne tehnologije do doloöene mere uporabljajo optiöno podporno infrastrukturo, zaradi tesar so
konceptualno podobne iiinemu omreiju, ki za zagotavljanje storitev v delu zadnjega kilometra, v katerem ni poloienih optitnih kablov,
uporablja baker

" zadnii del povezave s koninim uporabnikom se lahko zagotovi z iiöno ali breziiino tehnologijo. Glede na hiter razvoj naprednih
breziitnih tehnologi.i, kot so razvoj LTE-Advanced in vse intenzivne.i§e uvajanje tehnologij LTE ali Wi-Fi, bi lahko fiksni breziiöni dostop
naslednie generacije (npr. na podlaBi morebiti prilagojenih iirokopasovnih mobilnih tehnologij) uspe§no nadomestil nekatera iitna
dostopovna omrei.ja naslednje Beneracije (na primer omrei.ia FTTCab - ,optika do omarice"), ie bodo izpolnieni nekateri pogoji. Ker
uporabniki souporabljajo breziiini medij (hitrost na uporabnika je odvisna od Stevila povezanih uporabnikov na obmoöju, ki ga medij
pokriva), nanj pa vpliva tudi spremenljivo okolje, bi morala biti dostopovna fiksna omreija naslednje generacije nameitena dovolj gosto
in/ali z napredno konfiguracijo (npr. usmerjene antene in/ali ve- anten), da bi se zagotovila zanesljiva minimalna hitrost prenosa na
uporabnika, ki .io je rnogoie priöakovati od dostopovnih omreii.j naslednje generacije Breziiöni dostop naslednje generaci.ie, ki temelji na
prilagojenih Sirokopasovnih mobilnih tehnologijah, mora zagotoviti tudi zahtevano kakovost storitev za uporabnike na fiksni lokaciji ob
hkratnem opravljanju storitev za vse druge mobilne naroönike na zadevnem podroiju
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Toplice.

- znatno vi§je hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi §irokopasovnimi omreZji).

Na trenutni stopnji trinega in tehnolo§kega razvoja so dostopovna omreZja naslednje generacije:

- optiöna dostopovna omreZja (FTTx),13

- napredna nadgrajena kabelska omreZja,l4

- nekatera napredna breziiöna dostopovna omre:ja, ki omogoöajo zanesljivo zagotavljanje zelo

hitrih storitev naroönika.1s

Pri predloiitvitehnolo§ke re§itve je potrebno upo§tevati dejanske razdalje, na katerih je posamezna

tehnologija zmoina zagotoviti priöakovane zmogljivosti, in omreZje oblikovati na naöin, da je

podroöje zagotavlja nja storitve homogeno pokrito.

Odprtost omreija elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev

elektronskih komunikacij omogoöen vstop v to omreije in da lahko preko njega ponudijo svoje

storitve vsem konönim uporabnikom tega omreZja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki

pogoji, v skladu z doloöili Zakona o elektronskih komunikacijah. Glede na obliko financiranja odprtih

§irokopasovnih omreZij elektronskih komunikacij loöimo trZna (komercialna) omreZja in z javnimi

sredstvi zgrajena omreija. TrZna omreZja zgradijo ponudniki s svojimi sredstvi. Kapacitete teh omreZij

nato ponujajo na komercialni osnovi, pri öemer lahko ustvarjajo dobiöek. Z javnimi sredstvi zgrajena

omreäja zgradijo ponudniki s pomoöjo oböinsklh, driavnih in sredstev evropskih skladov' Ponudniki s

ponujanjem kapacitet na teh omreäjih ne smejo ustvarjati dobiöka. Javna sredstva je za gradnjo

dovoljeno uporabljati le tam, kjer je dokazano, da ni trinega interesa.

Smernice EU za uporabo pravil o drZavni pomoöi glede odprtosti omreäij navajajo:

»(a) Grosistiöni dostop: zaradi ekonomike dostopovnih omreZij naslednje generacije je nadvse

pomembno, da se tretjim operaterjem zagotovi dejanski grosistiöni dostop. Zlasti na obmoöjih, na

katerih ie obstajajo konkurenöni operaterji osnovnega Sirokopasovnega omreija, je treba zagotoviti,

da se konkurenöni poloäaj na trgu, kakr§en je bil pred drZavnim posredovanjem, ne spremeni. .'..

Subvencionirano omreije mora zato vsem operaterjem, ki zaprosijo za dostop, omogoöati dostop pod

po§tenimi in nediskriminatornimi pogoji ter moänost uöinkovite in povsem razvezane zanke. Poleg

tega morajo imeti tretji operaterji dostop do pasivne in tudi do aktivne omreine infrastrukture.

Obveznosti dostopa bi morale torej poleg dostopa do bitnega toka in razvezanega dostopa do

krajevne zanke in podzanke vkljuöevati tudi pravico do uporabe vodov in drogov, temnih optiönih

vlaken ali uliönih prikljuönih omaric. Dejanskigrosistiönidostop se zagotoviza vsaj sedem let, pravica

dostopa do vodov ali drogov pa öasovno ne bi smela biti omejena. To ne vpliva na druge podobne

regulativne obveznosti, ki jih lahko nacionalni regulativni organi sprejmejo na zadevnem specifiönem

trgu, da bispodbujaliuöinkovito konkurenco, alina ukrepe, sprejete med navedenim obdobjem alipo

njegovem koncu.

Lahko se zgodi, da na obmoöjih z nizko gostoto prebivalstva, kjer so §irokopasovne storitve omejene,

ali pri malih lokalnih podjetjih uvedba vseh vrst proizvodov na podroöju dostopa nesorazmerno

poveöa investicijske stro§ke brez znatnih koristi v smislu veöje konkurence. V tem primeru se lahko

13 lzraz FTTx se nana§a na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB

'o z uporabo standarda za kabelske modeme,,DOCSIS 3 0" ali napredneiBega
,, 

Smernice Evropske unlje za uporauo pravil o driavni pomoöi v zvezi s hitro vzpostavitvijo iirokopasovnih omreiii l2o13lc25lo1\
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doloöi, da se proizvodi na podroöju dostopa, ki zahtevajo obseino posredovanje driave pri

subvencionirani infrastrukturi, ki drugaöe ni predvideno (na primer kolokacija posrednih

distribucijskih toök), ponudijo samo v primeru razumnega povpra§evanja s strani tretjega operaterja.

Povpra§evanje se §teje za razumno, öe

i) prosilec za dostop zagotovi usklajen poslovni naört, ki upraviöuje razvoj proizvoda

na subvencioniranem omreZju, in

ii) noben drug operater na istem geografskem obmoöju §e ne ponuja drugega

primerljivega proizvoda na podroöju dostopa po enakih cenah kot na gosteje

poseljenih obmoöjih.

Vendar pa se na prej§njo toöko ni mogoöe sklicevati v gosteje naseljenih obmoöjih, na katerih se

lahko priöakuje razvoj konkurence na podroöju infrastrukture. Zato mora biti na tak§nih obmoöjih

subvencionirano omreije prilagojeno za vse vrste proizvodov na podroöju omreZnega dostopa, ki jih

äelijo uvesti operaterji.

(b) Po§tena in nediskriminatorna obravnava: subvencionirana infrastruktura mora omogoöati

zagotavljanje konkurenönih in cenovno dostopnih storitev konönim uporabnikom, ki jih izvajajo

konkurenöni operaterji. Kadar je operater omreija vertikalno integriran, je treba zagotoviti ustrezne

za§öitne ukrepe, da se prepreöi kakr§no koli navzkriije interesov, neupraviöena diskriminacija zoper

iskalce dostopa ali ponudnike vsebin ter vse druge skrite posredne prednosti. V tem smislu bi morala

tudi merila za oddajo naroöila vsebovati doloöbo, v kateri se doloöi, da dobijo ponudniki izkljuöno

grosistiönega modela, izkljuöno pasivnega modela ali kombinacije obeh modelov dodatne toöke«.

Kot zelo uöinkovito sredstvo za spodbujanje konkurence na trgu ponudnikov storitev se je ie izkazala

zahteva po funkcionalni loöitvi, zato upravljavec odprtega §irokopasovnega omreija ne sme biti

istoöasno tudi ponudnik storitev konönim uporabnikom na tem omreiju.

2.2 Druibeno ekonomske koristi §irokopasovnega omreija

§tevilne Studije govorijo o pozitivnem uöinku vlaganj v §irokopasovno infrastrukturo na BDP. Tako

Koutrompis v §tudiji OECD iz leta 2009 navaja, da naj bi 10 % dvig §irokopasovne penetracije povzroöil

0,25 % ekonomsko rast, druga OECD Studija iz leta 2009 pa govori o 1.9 do 2,5 o/o dvigu BDP-ja,

povzroöenim z uvedbo oz. dvigom Sirokopasovne povezljivosti.16

Podobno korelacijo ugotavljajo druge §tudije, tako na makroekonomski (drZavni ravni), kakor tudi na

mikroekonomski ravni, to je na ravni gospodinjstev. Rezultate §tudij je mogoöe zdruZiti v naslednje
kljuöne ugotovitve:

Podvojitev §irokopasovne hitrosti lahko poveöa rast BDp za 0,3 odstotne toöke.

'6 Socio-economic benefits of high-speed broadband, Evropska Komisra, 2015
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Gospodarske koristi:
. pogoj za digitalizacijo gospodarstva in podjetniStva

. osnova za razvoj interneta stvari

. dvig BDP v kratkoroönem obdobju zaradi graditve Sirokopasovnih omreiij,

. ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih infrastruktur,

. poveöana produktivnost v srednjeroönem obdobju zaradi prihranjenega öasa in poveöanja

mobilnosti,

. poveöanje inovativnosti in omogoöeni novi naöini poslovanja zaradi poveöane hitrosti

§irokopasovnega interneta, kar vodi do:

- bolj naprednih spletnih storitev,

- novih javnih storitev,

- omogoöanja dela na daljavo.

Druibene koristi:
o koristi za potro§nike, kivkljuöujejo bolj§e socialne odnose med ljudmi, ne glede na razdaljo,

npr. druZbeni mediji,

. vi§je Sirokopasovne hitrosti omogoöajo tudi:

- izbolj§ane storitve, npr. souporaba/delitev video vsebin,

- boljia uporabniSka izku§nja in viSja kakovost spletnih medijskih vsebin ter HD prenosov,

o izbolj§ani naöini e-izobraievanja na daljavo,

. izbolj§ana kakovost Zivljenja z e-zdravstvenimi storitvami.

Okoljske koristi:
o veöje zmogljivosti za obdetovanje veöjega obsega on-line digitalnih vsebin, kar pomeni manj

materialnega poslovanja in bo vodilo k:

- videokonferencam,

- manj§i porabi paPirja,

- delu na daljavo,

. nove vrste raöunalni§kih in omreinih storitev, kot so:

- pametna omreija,
- pametni dom,

- izbolj§ani sistemi za upravljanje prezasedenosti'

§tudila o druZbeno ekonomskih koristih §irokopasovnih omreZij tudi na mikroekonomski ravni

ugotavlja pozitivne vplive na gospodinjstva. Letni prihodki gospodinjstva se poviSajo z viijimi

hitrostmi dostopa do interneta.8
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Oböina Moravske Toplice leii na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, v sredini Prekmurja, kjer

se stikajo trije znaöilni svetovi levega brega reke Mure - niZinskega predela Ravensko in Dolinsko ter

griöevnato Goriöko. Najvi§ja toöka v oböini je na nadmorski vi§ini 372 m pri Svetem Benediktu v

Kanöevcih. Narodnostno in versko me§ana oböina je turistiöno zelo dejavna. Obmoöje oböine

Moravske Toplice je zaradi odsotnosti veöjih urbanih sredi§ö in industrije v obmoöju krajinskega parka

Goriöko, v niiinskem delu tudi zaradi komunalno opremljenih naselij, kvalitetno bivalno okolje.17

Vir: Oböina Moravske Toplice, (https://sl.wikipedia.orglwiki/Ob%C4%8Dina_Moravske-Topllce).

Oböina sodi med obmejne oböine Slovenije. Meji na sosednje oböine Kobilje, Dobrovnik, Beltinci,

Murska Sobota, Puconci, Gornji Petrovci in Salovci ter sosednjo drZavo Madiarsko.

3.1 Naselja in prebivalstvo

Oböina Moravske Toplice s svojimi 144,5 km2 povr§ine in 5.853 prebivalci (2.9L4 mo§kih in 2.939

äensk) sodi med veöje oböine v Sloveniji. Vkljuöuje 28 naselij, ki jim pripadajo enako imenovane

katastrske oböine: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovica, Öikeöka vas (Csekefalu), Filovci, Fokovci,

lvanci, lvanjSevci, lvanovci, Kanöevci, Krnci, Lonöarovci, Lukaöevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske

Toplice, Motvarjevci (Szentlaszlo), NorSinci, Porda§inci (Kisfalu), Prosenjakovci (Partosfalva), Ratkovci,

Sebeborci, Selo, Sredi§öe (Szerdahely), Suhi vrh, Te§anovci in Vuöja gomila.

Za oböino je znaöilna razpr§ena poseljenost saj je gostota poselitve 40,5 prebivalcev/km2, kar je

krepko pod slovenskim povpreöjem (102 prebivalca/km2). Sredi§öe oböine Moravske Toplice je

naselje Moravske Toplice, ki je kljub bliZini regijskega centra Murske Sobote imelo ie v preteklosti

pomembno vlogo kot lokalni center. Naselje Moravske Toplice pa je poznano predvsem kot
zdravili§ko naselje.

Slika 1: Oböina Moravske Toplice v Sloveniji

1'Obainski prostorski nairt obaine Moravske Toplice-prikaz stanJa prostora, januar 2009
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Tabela 2: Stevilo injstev in prebivalcev naseljih v oböini Moravske To

Vir: Statistiöni urad Republike Slovenije, podatki za leto 2015, 2015.

V oböini Moravske Toplice ni mest, so naselja, ki se razlikujejo po tipu, in sicer urbana naselja,

podeäelska naselja, vasi in zaselki. Urbano naselje je oböinsko sredi§öe Moravske Toplice, ki je

pomembno turistiöno naselje. Strnjenl naselji sta tudi Bogojina in Prosenjakovci, ki sta sekundarna

lokalna centra, ostala strnjena naselja pa so podeielska naselja. Ostalo poselitev tvorijo zaselki in

domaöije. Poseben tip poselitve so obmoöja vinskih kleti in poöitni§kih hi§ic, ki so v oböini Moravske

Toplice nastajala stihijsko.

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v oböinije bilv letu 2015 negativen in je zna§al-1,9 (v Sloveniji

0,4), sajje bilo §tevilo Zivorojenih niäje od §tevila umrlih. Selitveni prirast je bilpravtako negativen saj

je znasal -Z,7,kar pomeni, da je bilo §tevilo tistih, kiso se iz oböine odselilivi§je od Stevila tistih, kiso

se vanjo priselili. lz tega sledi, da je bilskupni prirast prav tako negativen in je znaial -4,6, kar je manj

od slovenskega povpreöja (0,5).

Povpreöna starost oböanov je bila 45,1 leta, kar je veö kot povpreöna starost prebivalcev Slovenije

(42,5 leta). Stevilo najstarej§ih je bilo veöje od §tevila najmlajiih, sajje na l-00 oseb, starih 0-L4 let,

prebivalo 162 oseb starih 65 let ali veö. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to

Moravske Toplice

Stran 20

And reici 191 75

Berkovci 44 16

Bosoiina 527 201

Bukovnica 42 18

eikeöka vas/Csekefa 69 34

Filovci 465 188

Fokovci L73 69

lvan ci 238 85

lvaniSevci 36 t4

lvanovci 129 56

Ka n öevci 57 28

Krnci 59 23

Lonöarovci 59 23

Lu kaöevci 77 22

Martianci 534 204

Mlaitinci 193 7C

757 295

Motvarievci/Szentlaszlo t49 53

NorSinci 243 84

PordaSinci/Kisfalu 4C 76

Prosenia kovci/Pa rtosfalva 782 78

Ratkovci 54 18

Sebeborci 472 L84

Selo 259 L04

Sred i§öe/Szerda ha lv 5C 24

Suhi Vrh 116 52

Te§anovci 37e 1-39

Vuöia Gomila 268 98
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oböino vi§ia od vrednosti tega indeksa za celotno Sloveniio (ta .ie bila 121) ter, da se povpreana

starost prebivalcev te oböine dviga v povpreöju hitreje kot v celotniSloveniji.ls

Prebivalstvena slrka oböine Moravske Toplice kaZe negativne demografske trende v obÖini

(zmanj§evanje §tevila prebivalstva, staran.ie prebivalstva, majhen dele; mladih prebivalcev, negativen

naravni prirastek). Zaskrbljujoöe so predvsem demografske razmere na Goriikem, kjer se spopadajo z

najniijim naravnim prirastkom. Na opisane razmere vpliva predvsem pomanjkanje delovnih mest in

poöasnejSi gospodarski razvoj Poselitev je formirana glede na lego oböine v razliönih krajinskih tipih v

razliönih oblikah. Na juZnem niiinskem delu in v dolinah potokov so naselja strnjena, obcestna ali

Bruaasta, razporejena ob lokalnih cestah. V griaevnatem delu prevladuje razpr5ena poselitev, kije na

celotnem Goriökem avtohtoni poselitveni vzorec.l'

Vir: Statistiini urad Republike Slovenije, podatki za leto 2015,2017

Leta 2015 je imelo vi§je§olsko ali visokoSolsko izobrazbo 14,73 % prebivalcev, pri öemer ,e veöji deleä

visoko izobraienih Zensk. 48,13 % prebivalcev ima konöano srednjo 5olo, 31,14 % pa ima

osnovno§otsko oz. nepopolno osnovnoSolsko izobrazbo. V primerjavi s Slovenijo ima oböina

Moravske Toplice veaji delei prebivalcev s konöano osnovno§olsko izobrazbo, medtem ko ima niiji

delei prebivalcev s srednje§olsko oz. visoko izobrazbo. 5e posebno velika razlika je oöitna pri slednji,

saj je ta delei v driavnem povpreÖju vi5ji za kar 6,59 %. lzobtazbena struktura prebivalstva ie v

primerjavi s Slovenskim povpreöjem nizka.

Leta 2014 je v oböini delovalo 6 vrtcev, ki jih je obiskovalo 165 otrok. v tamkajinji osnovni §oli se je v

iolskem letu 201412015 izobraZevalo pribliino 330 uiencev. Razliöne srednje Sole pa je obiskovalo

okoli 2OO dijakov. Med 1.ooo prebivalci v oböinije bilo povpreöno 40 itudentov in 7 diplomantov, kar

je manj kot v celotni Sloveniji (42 §tudentov in 9 diplomantov).

3.2 Gospodarstvo

Glavni gospodarski dejavnosti v obaini sta kmetijstvo in turizem. Ob izviru geotermalne vode se je

pred skoraj petdesetimi leti zaöela zgodba, v kateri so krajani postopoma spoznavali, da si lahko

obetajo koristi od tega daru narave. Oböinsko sredi§ie - Moravske Toplice - ponuja ugodje

nastanitve, sprostitve in kopanja v dvojih termah (Terme 3000, Terme Vivat). Oböina slovi tudi po

oöarliivosti naravnega okolja, ostankih panonske arhitekture, izdelkih tradicionalne obrti, po

kulinariki, izvrstnih vinih in gostoljubnosti domaöinov. Moravske Toplice so izhodiiöe za privlatne

izlete v bliinjo in daljno okolico, kot npr.: Pleinikova "Bela golobica" v Bogojini, lonöarstvo v Filovcih,

Bukovniiko jezero s svojimi energetskimi toökami ipd.1e

13 Stati5titnr Lrrad Republike Slovenije, podatkiza leto 2015
te 

Slovenija, Moravske Toplice, (http://www sloveniä.info/!/Mesta-rn-kralr-v Sloveniji/Moravske Toplice hrm? ctg kraji=3591&lnE=1)

Tabela 3: lzobrazbena struktura za obaino Moravske T

5tr.rrr 2 L
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Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti

v oböini Moravske T

Vir: Statistiöni urad Republike Slovenije, podatki za lelo 20L5,2017.

Stopnja registrirane brezposelnosti v oböini je bila leta 2015 17,9 o/o, kar je veö od slovenskega

povpreöja 1L2,3%l.Medosebamivstarostiod15do64let(meddelovnoaktivnimprebivalstvom)je
bilo pribliZno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb, kar je nekoliko manj od slovenskega

povpreöja (58 %). Med brezposelnimi so, tako kot v veöini slovenskih oböin, prevladovale ienske.

Povpreöna meseöna plaöa na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej oböini v bruto znesku

za pribliZno 26% niija od letnega povpreöja meseönih plaö v Sloveniji, v neto znesku pa za pribliino

22%.20

Moravske oplice

Vir: Statistiöni urad Republike Slovenije, 2017.

Leta 2015 je bilo v oböini Moravske Toplice 4L4 pravnih subjektov, kiskupaj z razliönimi ustanovami

zagotavljajo 785 delovnih mest. lz zgornje tabele je razvidno, da se je primerjalno gledano §tevilo

pravnih oseb v obdobju od leta 2010 do 201-5 zvi§alo za 81 podjetij. Prihodek podjetij je v enakem

obdobju padel, prav tako pa se je zmanjSalo tudi §tevilo zaposlenih in oseb, ki delajo na podjetje.

Tabela 5: Podatki o sospodarskih subiektih v obiini

333 346 357 382 390 414

Stevilo oseb, ki delajo 1.185 L.t20 740 762 782 786

Prihodek podjetij (1000 €) 48.239 29.748 29.522 30.688 34.179 34.185

Stevilo oseb, ki delajo, na podjetje v oböini 3,6 3,2 2,1 2 2 1,9

'o Statistiöni urad Republike Sloveni.je 2015, 2017

§1r.1pr 22
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Tabela 5: Stevilo gospodarskih subjektov SKD od A-S v letih 2OtO-2015 v oböini Moravske Toplice

Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju SKD)je leta 2015 najveö podjetij delovalo

na podroöju drugih dejavnosti (52), gostinstva (57) in na podroöju trgovine, vzdrZevanja in popravila

motornih vozil (54). V oböini Moravske Toplice prevladujejo mikro podjetja (0 do 9 zaposlenih), sajjih

je bilo v letu 2015 kar 402 od skupno 414 podjetij, sledi 11 majhnih podjetij (10-49 oseb zaposlenih),

medtem, ko je bilo zgolj eno srednje veliko podjetje (50-249 oseb zaposlenih). Velikih podjetij (veö

kot 250 oseb zaposlenih) v oböini ni.

Kmetiistvo

Kmetijstvo je v oböini Moravske Toplice zelo pomembna dejavnost, vendar se sreöuje z mnogimi

problemi, zato ie dolgo öasa ni veö glavni vir dohodka prebivalstva na podeielju, temveö postaja

dopolnilna dejavnost zaposlitvam izven primarnih dejavnosti. Od kmetijstva livi le nekaj

posameznikov, veöina ljudi se ukvarja s kmetijstvom po sluibi ali drugi redni zaposlitvi.

S kmetijstvom se ukvarja preteino starej5e prebivalstvo, mlajSise zaposlujejo in izobraiujejo za poklic

v drugih, neagrarnih sektorjih. Zaskrbljujoöe je stanje, da je najveö kmeökih gospodarjev starih nad 54

let. lzobrazba gospodarjev na kmetijah je nlzka. Veöina gospodarjev ima konöano samo osnovno §olo

in gospodarijo samo na podlagi praktiönih izkuienj, poklicno kmetijsko izobrazbo pa jih ima le

zanemarljiv odstotek. Pozitivno je, da se kmetje udeleiujejo razliönih predavanj, kjer pridobivajo

dodatna znanja.

Leta 2010 je bilo v oböini Moravske Toplice 735 kmetijskih gospodarstev, ki so imela 38,6 o/o

kmetijskih zemlji§ö v uporabi, glede na celotno povr§ino oböine 15.517 ha kmetijskih zemljisö). Med

r

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBISTVO 7 ö t2 74 15 L4

B RUDARSryO 0 0 0 0 0 0

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 27 27 28 32 30 30

D OSKRBA Z ELEKTRI.NO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 3 5 10 10 1,1, 10

E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI,

SANIRANJE OKOUA
1 1 7 1 1 1

F GRADBENISTVO 29 23 22 L7 2L 22

G TRGOVINA, VZDRZEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 34 32 36 38 48 54

H PROMET IN SKLADISÖENJE 11 13 l4 11 11 15

IGOSTINSTVO 53 56 49 62 57 57

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 8 10 7t 72 10 10

K FINANÖNE IN ZAVAROVALNISKE DEJAVNOSTI 1, 1, 1 1 1 2

L POSLOVANJE Z NEPREMICNINAMI 2 3 3 2 3 6

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIENE DEJAVNOSTI 27 30 33 35 35 36

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 6 7 9 72 72 11

O DEJAVNOSTJAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST

OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
29 30 30 31 31 31

P IZOBRAZEVANJE 7 8 L2 15 15

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSWO 6 6 7 8 6 6

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 29 27 27 28 26 32

S DRUGE DEJAVNOSTI 53 60 56 56 56 52

Vir: Statistiöni urad Republike Slovenije, 2017.
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vsemi obdelovalnimi zemlji§öi kmetijskih gospodarstev na obmoöju oböine Moravske Toplice

prevladujejo njivske povr5ine 181,,7 %), kjer se veöinoma prideluje p§enica, sledita koruza in ostala

Uita. V zadnjih letih je vedno veö njiv zasejanih z oljno buöo, oljno repico, sonönicami, krmnim

grahom, ajdo, bobom. Precejinji deleZ kmetijskih povr§in predstavljajo travniki in paSniki (15 %). Velik

deleZ travnatega sveta omogoöa Zivinorejo kot glavno kmetijsko dejavnost.

Zivinorela prevladuje na za to preusmerjenih kmetijah. Öeprav je govedoreja in pra§iöereja tudi v

prihodnje osnovna usmeritev kmetij, se v zadnjem öasu uveljavlja tudi gojenje drobnice, medtem ko

perutninarstvo in kunöjereja ostajata v doseZenem obsegu.

Glede na ugodne naravne pogoje (primerna lega, podnebje) sadjarstvo temelji na integrirani in bio

pridelavi ter predelavi sadja v konöne proizvode (suho sadje, kis, äganje, sokovi, sirupi, kompoti,

marmelade), ki se prodajajo tudi neposredno na domu. Zaradi nestalnih vremenskih razmer se na

povr§inah z nasadi uvaja umetno namakanje in zaiöita pred toöo. Na absolutno sadjarskih legah se

razvijajo nasadi z ekonomsko zanimivimi sadnimi vrstami (jablane, breskve, öe§nje, orehi, le§niki,

ipd.)

Vinogradni§tvo temelji na obnovi starih obstojeöih nasadov in raz§iritvi vinogradov na absolutne

vinogradni§ke povr§ine in zdruZevanju parcel v veöje komplekse.

Ker tradicionalne kmetijske panoge kmetijam v oböini Moravske Toplice ne dajejo zadosti dohodka za

preiivetje, se morajo kmetje usmeriti predvsem tudi v razliöne dopolnilne dejavnosti (predelava

mesa - ki je tehnolo§ko in finanöno zelo zahtevna, predelava sadja - kar pride v poStev tako pri

intenzivnih sadjarjih, kakor tudi pri tistih, ki razpolagajo s travni§kimi sadovnjaki, pridelava in

predelava zeliSö, peka kruha, peciva, pogaö na tradicionalen naöin v kruini peöi, nabiranje in

predelava gozdnih sadeZev, öebelarstvo, turizem na kmetiji: vinotoöi, izletni§ke turistiöne kmetije,

kmetije z nastanitvijo, gojenje drevesnih sort, pridelava semena, pridelava sadik sadnega in gozdnega

drevja, izdelki iziganja ...

Pomembno je vkljuöevanje dopolnilnih dejavnosti v turistiöno ponudbo oböine.

Vrtnarstvo je pomembno predvsem za samooskrbo z doma pridelano zelenjavo, tisti, ki pa so

zainteresirani za pridelavo veöjih koliöin, pa se usmerjajo v specializirano pridelavo posameznih

rastlinskih vrst, npr. solata, paradiinik, paprika, zelje, kumarice, feferoni, rdeöa pesa, öebula, korenje

in druge vrtnine. Smotrna je usmeritev v pridelavo zelenjave pod rastlinjaki in plastenjaki, ker je klirna

ugodna in se na majhni povr§ini dosegajo vrhunski pridelki, s katerimi se ustvarja dobiöek. Zaradi

nase naravne danosti geotermalne vode in njenega izkoriiöanja bo v bodoöe sledil nadaljnii razvoi

vrtnarstva predvsem na niTinskem delu oböine.21

Turizem

Turizem v oböini Moravske Toplice predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost in obenem

razvojno priloinost. Moravske Toplice kot izrazito turistiöni kraj so äe obele2ile 50-letnico razvoia

kopaliskega turizma in s tem tudirazcvet podeZelskega kraja v mondenoturistiöno destlnacijo'

" Oböina Moravske Toplice, Kmetijstvo, 2016, (http://www moravske-toplice'si/?lang=&6ption=content&content-id=29)
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Moravske Toplice so se iz nekdanjega kmeökega naselja spremenile v pomemben zdravili§ki in

turistiöni kraj, potem ko so leta 1960 pri iskanju nafte pri 1.417 metrih globine naleteli na vroöo

mineralno vodo z 72 stoplnjami Celzija. Okoli izvira je nastal zdravili§ki park Terme 3000. Na ozemlju

oböine se nahajajo tudi nekateri kulturnozgodovinski spomeniki, kot sta romanska

rotunda v Selu in Pleönikova cerkev v Bogojini.

V letu 2014 so v oböini Moravske Toplice zabeleiili L38.428 prihodov turistov, kar v primerjavi z

letom 2013 predstavlja zelo skromno rast (1,9 % veö kot v letu 2013). Ustvarjenih je bilo 492.259

noöitev, manj kot v letu 201,3 in tudi najmanj prenoöitev v preteklih Sestih letih. Zabeleiena je rast

prihodov tujih gostov in prav tako noöitev za3% v primerjaviz letom 20L3. Domaöih turistov je bilo

manj, zabeleäen je tudi upad noöitev domaöih gostov za 2,3 %o.Zaradi §e vedno prisotne gospodarske

krize v Sloveniji je upad prihodov domaöih gostov in noöitev opazen tudi na slovenski ravni (L,4 %

manj prihodov in 0,5 % prenoöitev v 2O\4 v primerjavi 220131. Struktura obiska oz. noöitev domaöih

in tujih gostov se bistveno ne spreminja skozi leta. Veöji delei noöitev in prihodov §e vedno opravijo

domaöi gostje (öez 55 %). Povpreöna doba bivanja turistov je 3,6 dni, tuji turisti pa povpreöno

prenoöijo dlje öasa in to povpreöno 3,8 krat. V Sloveniji se turisti povpreöno najdlje zadrZujejo prav v

zdravili5kih oböinah, povpreöno Stiri dni oz. prenoöijo 3,7 krat.

Tabela 7: Osnovni ki o turistiönem v oböini Moravske T

Vir: Statistiöni urad Republike Slovenije, podatki za leto 2014 (povzeto iz Turistiöni promet v oböini Moravske

Toplice v letu 2014), 2016.

Najveöji deleä prenoöitev tujih turistov v obiini Moravske Toplice ustvarijo gostje iz Avstrije (öez 50

%ol, na drugem mestu so gostje iz Nemöije (L4%1, sledijo gostje iz Öe§ke republike (4,8 %)ter Hrvaike

in ltalije, ki ustvarijo po 3 % noöitev tujih turistov. Vsega 2 o/o noöitev tujih gostov ustvarijo turisti iz

Ruske federacije in prav tako iz Nizozemske. V oböini Moravske Toplice je na voljo turistom veö kot

3.100 leäi5ö v skupnih nastanitvenih objektnih in öez 1.300 sob, od tega je 500 leii5ö v kampu. §tevilo

leZi§ö se je od leta 2010 zmanj§alo za L4%. Obiina Moravske Toplice v letu 2014 zaseda peto mesto

po §tevilu ustvarjenih prenoöitev v Sloveniji za oböinami Piran, Ljubljana, Bled in BreZice ter Sesto

mesto po §tevilu prihodov turistov.22

" Turistiini promet v oböini Moravske Toplice v letu 2014
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Evropska digitalna agenda je opredelila potrebo po oblikovanju politik za zni/anje stroikov postavitve

Sirokopasovnih omreZij, vkljuöno z ustreznim naörtovanjem in usklajevanjem ter zmanj§anjem

upravnih bremen. Zmanjievanje stroikov postavitve elektronskih komunikacijskih omreZij visokih

hitrosti bi prispevalo k digitalizaciji javnega sektorja, s öimer bi poleg zmanj§anja stro§kov javne

uprave in uöinkovitej§ih storitev za dräavljane spodbudili digitalizacijo vseh sektorjev gospodarstva.

V ta namen sta Evropski parlament in Svet leta 20L4 sprejela Direktivo o ukrepih za znüanie

stroikov za postavitev elektronskih komunikacijskih omreäij visokih hitrosti23, v kateri izpostavlja

pomen ukrepov, povezanih z zniZevanjem stroskov gradnie. Za postavitev iiönih in breziiönih

elektronskih komunikacijskih omreiij visokih hitrosti so namreö potrebne precej§nje naloibe,

pomemben delei teh naloib pa je namenjen za stro§ke gradbenih del nizke gradnje. Z ome.iitvijo

nekaterih gradbenih del nizke gradnje bi lahko pripomogli k uöinkovitej§i postavitvi§irokopasovnega

omre|ja. Glavni del teh stro§kov se lahko pripi§e neuöinkovitostim v postopku postavitve v zvezi z

uporabo obstojeöe pasivne infrastrukture (na primer kanalov, vodov, vstopnih ja§kov, omaric,

drogov, stebrov, anten, stolpov in drugih podpornih objektov), ozkim grlom, povezanim z

usklajevanjem gradbenih del, zapletenim upravnim postopkom za izdaio dovoljenj in ozkim grlom,

povezanim z napeljavo omreiij v stavbah, kar postavlja precej§nje finanöne ovire predvsem za

podeZelska obmoöja. Ukrepi, omenjeni v direktivi, so namenjeni poveöanju uöinkovitosti uporabe

obstojeöe infrastrukture in zmanj§anju stro§kov ter ovir pri izvajanju novih gradbenih del nizke

gradnje, njihov namen pa je prispevati k hitri in obseZni postavitvi elektronskih komunikacijskih

omreiij visokih hitrosti ob hkratnem ohranjanju uöinkovite konkurence, ne da bito negativno vplivalo

na za§öito, varnost in brezhibno delovanje obstojeöe javne infrastrukture.

Direktiva zahteva prenos svojih doloöb v nacionalno zakonodajo ölanic EU do 1. januarja2OLS, vendar

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-L) z leta 2OL3 2e sedaj vsebuje doloöene reiitve, ki so v

skladu z zahtevami direktive.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnej§ih doloöb ZEKom-1:

Javno komunikacijsko omreZje in pripadajoöa infrastruktura se za potrebe prostorskega

naörtovanja §teje za gospodarsko javno infrastrukturo. S tem se dodatno omogoöa stavbno

opremljanje zemlji§ö.

Gradnja javnih komunikacijskih omreZij in pripadajoöe infrastrukture, ter drugih elektronskih

omreZij in pripadajoöe infrastrukture na nepremiöninah v lasti oseb javnega prava je v javno

korist. Z zakonsko doloöbo, da je gradnja teh komunikacijskih omreiij v javno korist, je tako

omogodeno sproiiti postopek razlastitve oziroma ustanovitve sluänosti na tujih

nepremiöninah.

Vsa komunikacijska omreäja in pripadajoöa Infrastruktura, kjer dejanske in tehniöne moinosti

to dopuiöajo, morajo biti zgrajena tako, da omogoöajo skupno uporabo. S tem namenom je

,3 Direktiva 2ol4l6LlEU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za zniianje stro5kov za postavitev elektronskih komunikacijskih omreiij

vlsokih hitrosti, 2014
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potrebno pri gradnji predvideti in postavitr dostopovno toöko, ki omo8oöa souporabo. Z

namenom omejevanja veikratnih poseSov v prostor ta obveznost velja za vse novogradnje.

Prav tako mora biti zaradi uöinkovitosti gradnje hi§nih komunikaci.iskih napeljav pri

veastanovanjskrh ter poslovnih stavbah predvidena in grajena centralna vstopna toöka, ki

omogoöa razlianim operaterjem povezavo do vsakega posameznega dela stavbe posebej.

Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospeSujejo gradnjo elektronskih

komunikacijskih omre:ij.

Dostop do gradbeni§ke infrastrukture.ie kl.luöen za vzpostavitev vzporednih omrez ij in s tem

posredno za za8otavljanje konkurence. Zato je pomembno, da ima AKOS potrebne

informacije, da lahko oceni, kje so na voljo razliöne zmogljivosti, ki bi zainteresiranim

soinvestitorjem lahko koristile pri Sradnji. lz navedenega razloga mora investitor v javna

komunikacijska omrezja in pripadajoio infrastrukturo, investitor v elektronska

komunikacijska omreija in infrastrukturo za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaiöite,

re5evanja in pomoai, kot tudi investitor v druga elektronska komunikacijska omreija in

pripadajoöo infrastrukturo, ki je zgrajena na nepremiöninah v lasti oseb javnega prava,

sporoiiti AKOS namero nairtovane Eradn.ie in svoj poziv zainteresiranim soinvestitorjem v

elektronska komunikacijska omreija k skupni gradnji. S tem imajo druge fiziine ali pravne

osebe, ki zagotavljajo komunikacijska omreZja, moinost, da svoja omre:ja zBradijo istoöasno,

pri öemer Iahko z investltorjem delijo stro§ke Sradbeni§ke infrastrukture Da pa bi bilo to

mogoie, mora investitor sporoaiti AKOS namero naartovane Sradn.ie v öasovnem okvirju, ki

5e omogoöa upoStevanje :elja potencialnih soinvestitoriev.

AKOS je na svoji spletni strani vzpostavil tematsko rubriko »pozivi investitorjem«, kjer so

ob.iavljene namere investitorjev o naörtovani gradnji s pozivom soinvestitorjem v elektronska

kom u nikacijska omreija k skupnigradnji.

Tudi investitorji v druge vrste javne infrastrukture, kot so prometna, energetska, komunalna

in vodna infrastruktura, morajo svoja omreija naörtovati in graditi tako, da se v skladu s

tehniönimi mo:nostmi hkrati z njimi lahko gradi elektronsko komunikacijsko omreije in

pripadajoöa infrastruktura. 5 tem se poskuia prepreöevati podvajanje del in posegov v

prostor ter zmanjluje z njimi povezane stroike, saj sisoinvestitorja stro§ke gradnje delita, kar

na koncu zniiuje tudi stroSke za uporabo storitev za konane uporabnike.

Za gradnjo komunikacijskih omreZij in pripadajoöe infrastrukture, ki se financira iz javnih

sredstev, ter za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture, ki se prav tako financira iz

javnih sredstev, je doloöena posebna in dodatna obveznost, da investitor pri Sradnji te

infrastrukture poloii prazno kabelsko kanalizacijo, öe glede na podatke iz Zbirnega katastra

gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na obmoiju gradnje take kabelske kanalizacije §e

ni na voljo in öe ni pridobil zainteresiranega soinvestitorja k skupni gradnji. Tudi s to doloöbo

se posku§a omejiti nepotrebne posege v prostor.

Eden pomembnih potencialov za zniianje stro§kov gradnje §irokopasovne infrastrukture je tudi

medsebojno dopolnjevanje z zmogljivostmi in investicijamiv druge gospodarske javne infrastrukture,

na primer v elektroenergetsko omreije. Elektroenergetsko oziroma pametno omreZje lahko

stroikovno uainkovito vkljucu.je vse proizvodne vire, odjemalce in tiste, ki so oboje, s ciljem

ekonomsko uöinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi iz8ubami ter visokim nivojem zanesljivosti,

kakovosti in varnosti dobave elektriöne energije. To omreije vkljuöujejo vse vec naprav, ki proizvajajo
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elektriöno energijo iz obnovljivih virov, vse to pa - skupaj z elektriönimi avtomobill in novimi

tehnologijami za shranjevanje elektriöne energije - zahteva veliko bolj§e upravljanje rabe energije.

Distributerji elektriöne energije so zato zaöeli izvajati sistem naprednega merjenja porabe elektriöne

energije, ki bo omogoöal upravljanje in redno daljinsko odöitavanje §tevcev ter zajem preostalih

podatkov o porabi, ponekod bo moZno tudi daljinsko odöitavanje porabe plina, vode in energije za

toplovodno ogrevanje. V praksi pomeni to gradnjo optiöne komunikacijske infrastrukture do vseh

transformatorskih postaj v naseljih, ki pa niso oddaljene veö kot 500 m od najbolj oddaljenega

konönega uporabnika.8

V nadaljevanju poglavja je, z namenom racionalizacije stro5kov gradnje Sirokopasovnega omre2ja,

opisano obstojeöe stanje javne infrastrukture, navedene pa so tudi naörtovane investicije v javno

infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov. Podatki naj bodo izvajalcu gradnje omreija v pomoö pri

uskladitvi dinamike gradbenih in drugih del pri gradnji omreZja z dinamiko del na ostali oböinski

i nfrast ru ktu ri.

4.1 Obstojeöe stanje iavne infrastrukture

Promet

Cestno omreije poteka po dveh glavnih smereh: v smeri vzhod - zahod, po regionalni cesti Murska

Sobota - Dolga vas, po katerih poteka lokalni promet med oböinami in posredno sosednjo driavo

Madiarsko in v smeri jugozahod - severovzhod ter po regionalni cesti Martjanci - Prosenjakovci, kjer

poteka lokalni promet med naselji v oböini in sosednjo drZavo Madiarsko. Pomembna prometna

smer se odpira po regionalni cesti Bogojina - Beltinci, ki je prikljuöena na avtocesto in je najbliija

povezava oböine s Slovenijo in Madiarsko po avtocesti. Vse lokalne ceste v oböini so asfaltirane,

nekatere izmed njih so Ze dotrajane in preobremenjene, zato bo v prihodnosti potrebna njihova

rekonstru kcija.17
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Slika 2: Cestno omreije v oböini Moravske Toplice
]P.]AMAFOT
Lc - ro$urA cEsrA

lf - to(AlfiA mÄrEvilA

Oböinske ceste so vse preostalejavne ceste, ki niso kategorizirane kot driavne ceste. Oböinske ceste

so kategorizirane na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in nekategorizirane oböinske ceste.

V spodnji tabelije prikazana doliina cest v oböini Moravske Toplice, po posameznih kategorijah.

abela 8: Doliine kate cest v oböini Mor

Driavne ceste 39,8

.regionalnecestel-R1 2,2

..regionalne ceste ll - R2 10,9

..regionalne ceste lll - R3 26,7

Oböinske ceste 22L,1
.lokalne ceste - LC 92,5

..mestne (krajevne) ceste - LK 3,2
.javne poti - JP 125,4

Javne ceste - SKUPAJ 260,9

avske Toplice

Vir: Geografski informacijski sistem, Oböina Moravske Toplice, 2015.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, podatki zaleto2OL6,201.7.
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Telekomunikaciie

Na podroöju telekomunikocry je oböina dobro pokrita iz glavne digitalne telefonske centrale v Murski

Soboti ter konönih central v naseljih Moravske Toplice, Bogojina, Fokovci, Martjanci in Prosenjakovci.

Medkrajevno omreZje je v celoti zgrajeno z zemeljskimi optiönimi kabli. Krajevna omreija so delno iz

zemeljskih, delno iz zraönih simetriönih bakrenih kablov. Obmoöje oböine je solidno pokrito tudi s

signa li mobilne telefonije.

ridehn&ea
euiÖiddi

Slika 3: Telekomunikacijska infrastruktura

Vir: Geografski informacijski sistem, Oböina Moravske Toplice, 2015
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Toplice.

Vodovod

Vsa naselja v oböini Moravske Toplice so oskrbovana s pitno vodo. Delno se pitna voda pridobiva iz

osrednjega vodovodnega sistema iz zalelja v Krogu v Mestni oböini Murska Sobota, delno (na

Goriökem) pa iz lokalnih vodnih zajetij, ki imajo zavarovane varstvene pasove. Za celotno obmoöje

Pomurja se ob finanöni pomoöi driave pripravlja dokumentacija, ki predvideva, da se veöina potrebne

pitne vode naörpa iz prodnatih vodonosnikov ravninskega dela ob Muri. Povezali se bodo vsi

vodovodni sistemi na obmoöju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.

Oböinska vodna zajetja so manj§ih kapacitet, po potrebise jih vkljuöiv enotnisistem, ohranipa se jih

kot alternativni vir pitne vode. Tako kot na §iriem obmoöju Prekmurja, so tudi v oböini Moravske

Toplice ugotovljena bogata leii§öa geotermalne (termo-mineralne) vode, ki se ie izkori§öa v turizmu,

za ogrevanje objektov in kopali§ö. V oböini Moravske Toplice so zgrajene in tudi delujejo öistilne

naprave v k.o. Lukaöevci za 4000 enot, na katero so prikljuöene odplake iz zdravili§öa Moravske

Toplice in dela naselja Moravske Toplice ter naselij Martjanci, Nor§inci, Lukaöevci in Mlajtinci, öistilna

naprava v Te§anovcih za 700 enot, na katero so prikljuöene odplake iz naselja Te§anovci, öistilna

naprava lvanci za 300 enot, kjer se öistijo odplake iz naselja lvanci in öistilna naprava v Bogojini 2a700

enot za öi§öenje iz naselja Bogojina. Naörtovane so öistilne naprave v naseljih Filovciin Prosenjakovci

terv novih turistiönih obmoöjih. V naseljih razpr§ene poselitve se öi§öenje odplak re§uje s skupinskimi

in posamiönimi manj§imi öistilnimi sistemi.

Slika 4: Vodovod

Vir: Geografski informacijski sistem, Oböina Moravske Toplice, 201.5.
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ToPlice.

Elektro

Obmoöje je dobro pokrito z distribucijskim prenosnim elektriönim omreijem. Prikljuöki potekajo iz

glavne razdelitne transformatorske postaje v Murski Soboti, iz katere poteka.io niije napetostni

daljnovodl do lokalnih transformatorskih naprav. Predvidena je gradnja povezovalnih daljnovodov,

po obmoöju oböine Moravske Toplice poteka v kratki razdalji trasa naörtovanega daljnovoda 2x1,L0

kV Murska Sobota - Maökovci, ki bo nadomestilsedanji 35 kV daljnovod. V oböini Moravske Toplice

§e ni plinovoda, ta je naörtovan in se bo izvedel ob dovolj izraienem interesu.

t<mgtfociF

trt.lt drtlo

Slika 5: Elektriöno omreije

Vir: Geografskl informacijski sistem, Oböina Moravske Toplice, 2016.
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Plinovod

Slika 6: Plinovod

Vir: Geografski informacijski sistem, Oböina Moravske Toplice, 2016
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Toplice.

4.2 Naörtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih

Projektov

Naörtovane investiciie v infrastrukturo

Tabela 9: Naörtovane investicije v javno infrastruktu

LC in JP v M. Topl., V.G., Andrej. Selo, Krnci, Bog',

Filov. Seb,...
2016-2079

KriZi5öe Moravske Toplice 2018-2019

Cesta Bogoiina-Vuöia Gomila z mostom 2017-2078

Brezmejne ceste (Ureditev öezmejnih povezav z

Madiarsko)
2016-2018

Cesta Krnci 2016-2018

Ploönik z JR in sanaciio ceste Bogojina 2016-201.8

Ploönik JR Fokovci 2016 in 2019

Ploönik in JR Sebeborci 2016-2019

Cesta Podov ob potoku-opremljanje zemlji§ö 2017-20t8

Ploöniki Martjanci-enostranski 20L6-2018

Javna razsvetljava Moravske Toplice -Te§anovci
(kolesarska steza)

2017

Javna razsvetljava Moravske Toplice -Martjanci
(kolesarska steza)

20L7-2078

Cesta Bukovnica - Bukovni§ko jezero 20L8

Kanalizacija Bogojina 2016

Kanallzacija Berkovci-Prosenja kovci-Porda§inci-

Motvarievci
20L7-2018

Kanalizacija Moravske Toplice-Cuber 2015-2018

Kanalizaciia Rimska earda-sebeborci-sekundar 2018

Kanalizacija Podov ob potoku - opremljanje

zemlii§ö
2017-2078

Vodovod Moravske Toplice-Cuber zo16

Vodovod Moravske Gorice 2016

Pomurski vodovod 20t6-2019

Vir: Proraöun oböine Moravske Toplice, Naört razvojnih programov 2015-2ot9.

Poselitev:

Vsa niiinska naselja so omejena z najboljiimi kmetijskimi zemlji§öi, kar onemogoöa nadaljnjo Siritev,

zato se poselitev prednostno usmerja v strnjena naselja in strnjene dele naselij, kjer so äe

zagotovljene povrSine za stanovanjsko gradnjo. Poselitev se usmerja tudi v obmoöja razpriene

poselitve zaradi ohranitve poseljenosti, ohranitve kmetijske dejavnosti ter razvoja turistiönih obmoöij'

Opredeljena so tudi posebna obmoöja za poöitni§ke hiöice, vinske kleti ter zidanice definirane na

griöevnatem delu oböine MoravskeToplice, kjer ni moZna gradnja stanovanjskih objektov. Poöitni§ke

hisice, vinske kleti in zidanice pa tudi nimajo funkcije stalnega bivali§öa, V lokalnem sredi§öu

Moravske Toplice in veöjih ter bolj razvltih naseljih v oböini Moravske Toplice, kot so Bogo.lina,

Mart.fanci, Fokovci in Prosenjakovci, oböina ne zagotavlja dodatnih prostorskih moZnosti za razvoj

poselitve, zato se poselitev usmerja na i.e obstojeöa stavbna zemljiööa ter v ostala naselja in zaselke,

kjer so manj kvalitetna kmetijska zemlji§öa. Poselitvena obmoöja postajajo tudi nekatera

Naörtovane investiciiE

lnvesticiie v cestno infrastrukturo



ocij noslednje generocije v Obtini Morovske

vinogradni§ka obmoöja, kjer je preteini del gospodarskih in poöitniSkih objektov Ze spremenjen v

sta nova nj a.

poseben pomen imajo v oböini vinogradniSka obmoöja, kjer poselitev ohranja in razvija vinogradni§ko

dejavnost, v teh obmoöjih se zagotavlja dodatne stanovanjske povr§ine in spodbuja dopolnilne

tu ristiöne dejavnosti.

Razvoine moinosti
Razvoj dejavnosti v lokalnem srediSöu Moravske Toplice je usmerjen v dopolnitev turistiönih

kapacitet, tako zdravili§kih kot nastanitvenih. Poleg Ze urejenega igri§öa za golf z 18 luknjami v

neposredni bliZini zdravili§öa, je naörtovana ureditev veöjih §portnih povr§in in objektov, kjer bodo

moZnitreningi in tekmovanja. Za potrebe je naörtovana ureditev novega urbanega centra, ki vkljuöuje

osrednji objekt kot oböinsko zgradbo z veönamensko dvorano, kulturnim domom, lokali in drugimi

centralnimi vsebinami. Del obmoöja je namenjen za turistiöno dejavnost (nastanitveni objekti)'

Obmoöje se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi naselje.

Glede na to, da je osnovni cilj prostorskega razvoja oböine zagotoviti povr§ine, na katerih bi se razvile

dejavnosti, ki bodo zagotavljale nova delovna mesta, in ker v lokalnem srediSöu zaradi usmeritev v

turizem ni moinosti za razvoj gospodarskih dejavnosti, je naörtovan razvoj gospodarskih dejavnosti v

naselju Bogojina. Ob izgradnji avtoceste je naselje Bogojina dobilo novo funkcijo, je namreö na

prikljuöni cesti na avtocesto, ki povezuje oböino Moravske Toplice s §ir§im obmoöjem (Slovenijo)'

Ob Ze izgrajeniva§kideponiji kmetijskih pridelkov je naörtovana veöja gospodarska cona na regionalni

cesti izven naselja. V oböini Moravske Toplice ni veöje gospodarske cone, saj je razvoj oböinskega

sredi§öa s §ir§o okolico, turistiöno usmerjen. Lokacija je zaradi neposredne dostopnostizelo primerna

za nameravano ureditev. Oböina ieli v prvi vrsti omogoöiti domaöim investitorjem umestitev obrtnih,

poslovnih in podobnih dejavnosti v domaöi oböini.

Znotrajlokacijskega naörta za obmoöje novega zdraviliSöa Rimska Öarda (Uradnilist RS, §t. 117/03), se

predvideva gradnja zdravili§öa specializiranega za zdravljenje koine bolezni - luskavice oz. psoriaze.

Zdravljenje se bo izvajalo s pomoöjo termomineralne vode iz naftne vrtine M t - 2.

Strate§kega pomena za oböino je poleg turizma tudi razvoj kmetijstva in gospodarskih dejavnosti. Ze

v obstojeöih planskih aktih ima oböina vrisano obmoöje opredeljeno za gradnjo kmetijsko

gospodarskega centra z rastlinjaki. Tako se naörtuje Siritev rastlinjakov ob obstojeöih rastlinjakih za

vzgojo paradiZnika, ki koristijo odpadno geotermalno vodo za ogrevanje.
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4.3 Analiza potreb konönih uporabnikov v oböini Moravske Toplice

pomen Sirokopasovnega omreija lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, ielezni§kega

omreZja ali elektriönega omreZja, saj je le-ta postal nepogreSljiva komponenta vsakodnevnega

Zivljenja. Ustrezna Sirokopasovna infrastruktura omogoöa uporabo novih storitev, ki niso samo trino

usmerjene, temveö so tudi v javnem interesu. Posameznikl, podjetja in javne institucije se iz

uporabnikov storitevvse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano

prikljuöeni na internet, je v porastu tudi §tevilo med seboj prikljuöenih naprav (t. i. M2M - machine to

machine). Ogromne koliöine zbranih podatkov (t. i. Big Data) predstavljajo veliko priloinost za

oblikovanje novih storitev, poveöano varnost in vi§jo kvaliteto iivljenja, hkrati pa se je pojavil nov

izziv, kako vzpostaviti infrastrukturo, ki bi lahko upravljala z vsem digitalnim prometom.

V poplavi vedno veöje mnoäice podatkov in storitev je kljuönega pomena opredelitev potreb konönih

uporabnikov, saj lahko le z analizo njihovih potreb ugotovimo, v kak§nem obsegu se bodo storitve

uporabljale in temu primerno, kak§no Sirokopasovno infrastrukturo je potrebno zgraditi na

doloöenem obmoöju. prvi pokazatelj je lahko demografska in socialno ekonomska analiza obmoöja,

najbolj§i naöin za ugotavljanje realnih potreb pa je zagotovo direktna vkljuöitev lokalnega

prebivalstva in gospodarstva.2a

V ta namen je bila v oböini Moravske Toplice izvedena anketa, s katero so se preverile dejanske

potrebe in interes oböanov (konönih uporabnikov) za kori§öenje §irokopasovnih prikljuökov. Pod

pojem oböaniso zajeta vsa gospodinjstva, podjetja in organizacije, kijim je bilvpra§alnik poslan'

Anketni vprasalnik je bil razdeljen med oböane in uöence v §olah, hkrati pa je bil objavljen tudi na

spletnistranioböine. Anketo je izpolnil po en ölan vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik podjetja

oz. organizacije. Skupaj je bilo izpolnjenih 232 anket. Najveö odgovorov je bilo prejetih s stranifiziönih

oseb (94,g3 %\,t,l|% s strani poslovnih uporabnikov, sledijo javne institucije (3,02 %ller §portne,

kulturne in nevladne organizacije (0,43 %1.

Od skupnega itevila gospodinjstev oz. poslovnih uporabnikov v naseljih oböine Moravske Toplice je

na vpra§alnik odgovorilo g,66 % gospodinjstev, 1,35 % poslovnih uporabnikov in 8,42 % drugih

pravnih oseb (kamor sodijo §portne, kulturne in nevladne organizacije ter javne institucije)'

Za vsakodnevno elektronsko komunikacijo 98,26 % anketirancev uporablja raöunalnik, 90,04 % iih

uporablja pametni telefon, tablico 7O,gg yo, pametno TV 48,91 % in druge naprave 3,89 %' Glavne

storitve, na katere so oböani naroöeni, so internet (95,65 %) in telefon (93,04 %), sledita lP televizija

(39,57 %) in kabelska televizija (22,6to/o\.

'o Guide to HiSh-Speed Broadband Investment, European Commission' 2014
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Grafikon 1: Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naroöeni?

lP lElBvlziJa

o% 10![ 2w 30'ß 10% s0%

(odgovorov: 2i|0, neodgovorjeni: 2l

Vir: Avtor, Obdelava anketnih vpraialnikov.

Evropski in slovenski strate§ki dokumenti navajajo, da je cilj do leta 2020 omogoöiti dostop do

internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem in stalno povezanost v splet vsaj

polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. lz odgovorov oböanov je razvidno, da ima 28,89%

anketiranih oböanov internetno povezavo med 30 in 100 Mb/s, medtem ko jih ima veö kot 100 Mb/s

LO,22 o/o oböanov.

Grafikon 2: KakSno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo?
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46,zyo

S ika na televiziji vöasih

zamnne

1g,LL% vprasanih ne ve, kak§no hitrost dostopa do interneta lma, kar 65,3 % pa jih kot najveöjo

teZavo, s katero se kot uporabniki sooöajo, navaja oböasno zamrzovanje slike na televiziji. Omenjajo

tudi poöaseninternetni dostop (53,7o/olinmanj§ohitrostdointernetaodobljubljenega(33,2%).ee

se teiave, s katerimi se uporabniki sreöujejo, ne bodo zaöele reSevati, bodo zaradi vse bolj obseZnih

vsebin na internetu vse pogostejie, nezadovoljstvo fiziönih in pravnih oseb pa vse veöje.

Grafikon 3: S katerimi izmed naitetih teiav v koriSöenju telekomunikacijskih storitev se sreöujete?

too,o%

i

'. 90,0%

I

I

i 80,o%

I

1

', 7o,o%

'. 63,o%

50,4%

Vpliv vremenskih
pojavov na kvaliteto

storitve

Dostop do §irokopasovne infrastrukture in s tem nemoten dostop do interneta je izrednega pomena

tudi za uporabo storitev, kot npr. predvajanje vsebin neposredno z interneta, kar bi uporablialo50%

anketirancev , 44,5 yo bi jih uporabljalo internetno televizijo in 44 % bi jih uporabljalo televizijo visoke

resolucije. Uporaba omenjenih storitev je danes v porastu, v prihodnosti pa bodo tovrstne storitve

nepogre§ljive v vsakdanjem iivljenju, zato jih je oböanom potrebno zagotoviti öim prej'

Poöaseninternetni Hitrostinternetnega

40,3%

Teiave z opremo
(modem, router)dostop dostopa je bistveno

manj5a od obljubljene
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Tabela 10: Katere vsebine Sirokopasovnih storitev bi ieleli koristiti v prihodnosti, öe bi imeli moinost

Delo na daljavo 35,7 % 65

Telemedicina (diagnostika na daliavo) L4,8% 27

VseZivljenjsko izobraZevanje (izobraZevanje na daljavo) 36,8% 67

Storitve pametnesa doma/pisarne (daljinski nadzor nad napravami) 33,5% 61

Storitve e-uprave (volitve, davki, e-banka...) 40,7% 73

Videokonference z veö udeleZenci v visoki resoluciji 75,9% 29

TV visoke resoluciie 44,0% 80

lnternetna televizija (öasovni zamik, video storitve na zahtevo,...) 44,5% 81

Storitve v oblaku 18,7 % 34

Predvaianie vsebin neposredno z interneta (8lasba, vldeo, filmi, ...) 50,0% 91

Zabava lspletne isre, loteriia in druge igre na sreöo) 20,9% 38

Vir: Avtor, Obdelava anketnih vpraSalnikov.

Anketni vpra§alnik je vseboval vpra§anje o izbiri trenutnega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Vpra§anje se navezuje na storitve, kijih telekomunikacijski operaterji ponujajo preko lastnih, trinih

omre|ij. Pritakih omreZjih, §e posebej na ruralnih obmoöjih, imajo oböani praviloma omejeno izbiro

glede ponudnika storitev, sajje lastnik infrastrukture velikokrat hkratitudiedini ponudnik storitev. Öe

oböani s storitvijo niso zadovoljni, ponudnika ne morejo zamenjati, saj v veöini primerov do iste

lokacije ni zgrajena a lternativna i nfrastruktu ra.

Od 231 prejetih odgovorov na vpraianje »Kdo je vo§ trenutni ponudnik telekomunikociiskih storitev?«

jih 59,31 %o navaja, da uporabljajo Telekom Slovenije, sledi Telemach (32,03 %), Amis (3,46%l ter

Simobil in Telemach (vsak po 2,5 %1. Pod drugo je nekaj anketirancev navedlo, da imajo storitve

naroaene istoöasno pri dveh Ze omenjenih ponudnikih storitev.

Uporabnikom internetnih storitev v oböini Moravske Toplice je izrednega pomena prosta izbira

ponudnika telekomunikacijskih storitev, saj jih kar 88,36 o/o navaja, da äeli sama izbrati ponudnika

telekornunikacijskih storitev in ga po potrebi na enostaven naöin zamenjati (4,3L% sitega ne Zeli).

Analiza ankete je pokazala, da se ieli 68,L % anketiranih oböanov prikljuöiti na §irokopasovno

infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s, medtem ko je 28,02 % neopredeljenih (3,88 % sitega ne äeli). lz

spodnjega grafikona je razvidno, da si poleg dostopa do interneta s hitrostjo 100 Mb/s öetrtina

oböanov Zeli tudi internetno televizijo, kar je povezano s hitrostjo interneta, saj v nasprotnem

primeru obstaja velika verjetnost, da se bodo sreöevalis teZavami prikori§öenju storitev. Zanimivo je

dejstvo, da si nekoliko veöji odstotek oböanov ieli kabelske (26,57 %) kot internetne televizije (25,18

%1.3,5 % anketiranih oböanov pa dostopa do interneta §e vedno nima.
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f oplice.

Grafikon 4: Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo alijih ne ponujajo

na vaSem naslovu), pa bi si jih ieleli (moinih veö odgovorov)?
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Vir: Avtor, Obdelava anketnih vpra§alnikov.

4.4 Rezultati mapirania (bele Iise)

8.12.201,62s je Ministrstvo za javno upravo objavilo zbirni seznam belih lis v geografskih segmentih

goste in redke poseljenosti. Pri obdelavi podatkov so bila upostevana naslednja metodolo§ka

izhodiSöa:

. lz obravnave so izloöene vse oböine, ki so Ze prejele sredstva za gradnjo §irokopasovnih

omreiij iz javnih virov;

lz testiranja trZnega interesa in obravnave so izloöena urbana obmoöja z gostoto poseljenosti

nad 500 prebivalcev na km2

V oböini Moravske Toplice so bila v testiranje trinega interesa vkljuöena vsa naselja. Rezultat

testiranja je pokazal, da je v oböini 252 gospodinjstev, ki so bila identificirana kot bela lisa.

2s 
Analiza testiranja trinega interesa za gradnjo §irokopasovnih omreii.j na podroöju Republike Sloveniie v naslednjih treh letih skladno z

Naörtom razvoja 5irokopasovnih omreiij naslednje generacije do leta 2020 - zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke

poseljenosti,

ii,ttp//***.mju.gov silfiteadmin/mju,gov silpageuploads/DlD/lnformacijska-druzba/NGN-2020/1-Obvestilo-splet-bl-NGN2020 081220

_P.pdf)
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Toplice.

4.5 lzhodiSöa za razvoj odprtega §irokopasovnega omreija v oböini

Moravske Toplice

4.5.1 Zahtevana pokritost in zmogljivosti

Öe bo projekt financiran iz javnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski

sklad za razvoj podeZelja), oböina zahteva, da projekt predvidi pokritost oböine, kije (vsaj)v skladu z

nacionalno strategijo, in sicer 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotovitivsaj 100 Mb/s aliveö na

vsaki prikljuöni toöki.

öe se bo §irokopasovno omreZje gradilo z zasebnimi sredstvi, oböina priöakuje, da se bodo upoitevali

isti kriteriji glede pokritosti in zmogljivosti omreZja kot pri financiranju z javnimi sredstvi.

4.5.2 Poslovnimodeli

Glede na vire in pogoje financiranja so za izvedbo projekta moZni itirje modeli javno-zasebnega

pa rtnerstva:

A. Model skupnega vlaganja v javno-zasebnem partnerstvu2G je vsak dogovor, pri katerem se

lastniStvo nad omreijem deli med javnim in zasebnim sektorjem. V slovenskem pravnem

redu oblike delitve lastni§tva med javnim in zasebnim partnerjem niso predvidene, paö pa

velja naöelo pogodbene svobode, kar pomeni, da se partnerja o pravnih in tehniönih vidikih

delitve dogovorita.

V okviru modela skupnega vlaganja v javno-zasebnem partnerstvu na podroöju

§irokopasovnih omreZij javni partner deluje kot upravni organ in aktivni deleinik v projektu

ne glede na to, aligre samo za skupno naloibo ali novo podjetje. V tem procesu je lahko javni

partner udeleien pri dobiöku in si zagotavlja §ir§o politiöno sprejemljivost za svoja

prizadevanja. Zasebni partner prevzame naloge gradnje in obratovanja ter sprotnega vodenja

poslovanja.

B. Pri modelu skupnega vlaganja javnega in zasebnega sektorja na podroöju javne gradnje

Sirokopasovne infrastrukture in zasebnega upravljanja in vzdrievanja le te, imenovanem

tudi GOCO model2T (government-owned-contractor-operated), javni partner nastopa kot

lastnik, pogodbenik - zasebni partner pa omreije upravlja. Po tem modelu je naroöilo oddano

organizaciji zasebnega sektorja, ki zajema vse vidike - zasnovo ali izgradnjo omreija. Glavna

znaöilnost je, da gradi in upravlja omreZje zasebni partner, javni partner pa obdrZi lastni§tvo

in nadzor nad omreijem.

C. Model zasebnega financiranja naörtovanja, izgradnje in upravljanja Sirokopasovne

infrastrukture (zasebni DBO)28 vkljuöuje zasebnega partnerja, ki prejme doloöeno raven

" Model skupnega vlaganja javnega in zasebnega sektorja na podroiju financiranja, gradnje, upravljanja in vzdrievanja !irokopasovne
infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in Eudace d.o.o., 2014.

" Model skupne.lavne gradn.le in zasebnega upravl.janja in vzdrievanja Sirokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in
Eudace d.o.o., 2014

'" Model zasebnega financiranja naartovanja, izgradnje in upravljanja 5irokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in
Eudace d o o.,2074
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javnega financiranja (pogosto koncesijo) za pomoö pri vzpostavitvi novega odprtega

§irokopasovnega omrezja. Kritiöno pri tem modelu je, da javni partner nima nobene posebne

vloge v lastni§tvu ali v upravljanju omreZja, vendar pa lahko doloöi obveznosti v zameno za

financiranje. Zasebni partner je izpostavljen veöjim tveganjem, kot pri drugih modelih, pri

katerih ima javni partner veöji deleZ in si tvegaje delita oba partnerja Glede na to, da v

Sloveniji sirokopasovna infrastruktura in njeno upravljanje ne predstavlja javne sluZbe, tudi

podelitev koncesije, kl bitretje izkljuöevala iz opravljanja tovrstne dejavnosti, ni mogoöa. Pri

modelu »zasebni DBO« gre za obliko, ko zasebni subjekt prejme doloöeno stopnjo javnega

financiranja v obliki subvencije oz. nepovratnih sredstev.

O modelu javnega financiranja naörtovanja, izgradnje in upravljanja §irokopasovne

infrastrukture (javni DBO)29 lahko govorimo, ko v projektu sodeluje samo javni partner. Ta

deluje brez vkljuöevanja zasebnega partneria, razen na ravni nudenja storitev. Vse vidike

uvajanja in delovanja omreZja upravlja javni partner'

Zaradi navedenega bi tak model teiko opredelili kot razmerje javno-zasebnega partnerstva

kot ga doloöa ZJZ7, ki opredeljuje, da javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje

zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v

javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo,

vzdrievanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem

interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih sluib alidejavnosti, ki

se zagotavljajo na naöin in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne sluZbe, oziroma drugih

dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali

zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem

interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.

Kljub temu velja poudariti, da je model »javni DBO<< potrebno obravnavati z vidika

nedovoljene drZavne pomoöi kljub dejstvu, da ta pomoö pri gradnji in upravljanju ni

neposredno vkljuöena. Smernice Evropske unije za uporabo pravil o drZavni pomoöi v zvezi s

hitro postavitvijo §irokopasovnih omreiij (2O13lC 25/01) namreö v toöki 3 priloge 1

opredeljujejo Sirokopasovno omreije, ki ga upravlja driava, ali njegov del: velja, da je

drZavna pomoö lahko prav tako vkljuöena, öe driava namesto zagotovitve pomoöi

vlagateljem v §irokopasovna omreZja postavi (dele) §irokopasovnega ornreZja, ki ga tudi

neposredno upravlja prek podruZnice javne uprave ali podjetja v njeni lasti' Ta model

posredovanja obiöajno zajema izgradnjo pasivne omreZne infrastrukture v javni lasti z

namenom, da bo z zagotovitvijo grosistiönega dostopa do omreija pod nediskriminatornimi

pogoji dana na voljo operaterjem §irokopasovnih omrezij. upravljanje omreija in

zagotavljanje grosistiönega dostopa proti plaöilu sta gospodarski dejavnosti v smislu ölena

107(1) PDEU. lzgradnja §irokopasovnega omreija za komercialno uporabo je v skladu s sodno

prakso gospodarska dejavnost, torej je driavna pomoö v smislu ölena 107(1) PDEU ob

postavitvi Sirokopasovnega omreija lahko Ze prisotna. Upraviöenci do pomoöi so tudi

ponudnikielektronskih komunikacijskih storitev, kiielijo dobitigrosistiönidostop do omreZja'

., Model javnega financiranja naörtovanja, izgradnje in upravljanja iirokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband ln

Eudace d o o.,2Ol4
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5.1 Tehniöne karakteristike

Po priporoöilih EK se lahko z javnimi sredstvi sofinancira projekte, ki zagotovijo znaten razvojni

preskok in obmoöjem belih lis zagotovijo öim boljSo, po moinosti konöno reiitev. Ze sam cilj 100

Mb/s znatno zoii nabor primernih tehnologij. Gledano celovito, vmesne re§itve podraZijo prehod do

konöne re§itve §irokopasovnega dostopa, ki ga zagotavlja povezava v tehnologiji optiönih vlaken. V

Smernicah Evropske unije za uporabo pravil o drZavni pomoöi v zvezi s postavitvijo §irokopasovnih

omreiij (20L3/C25lol) se za narnene angaiiranja javnih sredstev in s tem povezane ocene drZavnih

pomoöi razlikuje med osnovnimi omreiji in dostopovnimi omreZji naslednje generacije.

Med osnovna Sirokopasovna omreija lahko §tejemo veö razliönih tehnoloSkih platform, vkljuöno z

ADSL (asimetriönim digitalnim naroöni§kim vodom, do omreiij ADSL2+), standardnimi kabli (npr.

standard DOCSIS 2.0), mobilnimi omreiji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.

Dostopovna omreäja naslednje generacije naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: zanesljivo

zagotavljanje zelo hitrih storitev na naroönika prek optiönih zalednih omreZij (ali omreijih, ki temeljijo

na enakovredni tehnologiji), dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre

povezave; podporo razliönim naprednim digitalnim storitvam, vkljuöno s konvergentnimi storitvami,

ki temeljijo izkljuöno na internetnem protokolu, ter znatno vi§je hitrosti nalaganja (v primerjavi z

osnovnimi Sirokopasovnimi omreiji).

Na trenutni stopnji trinega in tehnoloSkega razvoja so dostopovna omreZja naslednje generacije:

optiöna dostopovna omreija (FTTx - nanaSa se na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB), napredna

nadgrajena kabelska omreija (z uporabo standarda za kabelske modeme,,DOCSlS 3.0" ali

naprednej§ega) in nekatera napredna brezZiöna dostopovna omreija, ki naroöniku omogoöajo

zanesljiv in zelo hiter dostop do interneta.

Pojem »ultra visoka hitrost« (ali »very high speed« ali »ultrafast«) opredeljujejo Smernice Evropske

unije za uporabo pravil o driavni pomoöi v zvezi s hitro postavitvijo §irokopasovnih omreiij (2013/C

25lOL). Slednje kot ultra visoko hitrost doloöajo hitrost povezave nad 100 Mb/s.

5 ZAHTEVE PROJEKTA GRADNJE.
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Toplice.

Tabela 11: Tehniöne reiitve, ki omogoöajo ultra visoke hitrosti

Opomba: Domet/doseg vseh tehnologij je omejen z razdaljo. Ta omejitev je öe posebej pomembna pri tehnologijah prenosa

po bakrenih paricah in pri breziiönih tehnologijah (na manj kot 1 kilometer od oddajnega mesta). Pri breziiönih tehnologijah

je dejanska zmogljivost dodatno omejena ie s Sirino razpoloiljivega frekvenönega spektra (v tabeli navedena teorettöna

hitrost je dosegljiva s soöasno uporabo petih 20MHz spektralnih pasov)

Vir: Avtor.

s wikipedia, Gigabit Ethernet, (http://en wikipedia orglwiki/Gigabit-Ethernet)

" Wiklped ia, VDSL2-Vectoring , lhltp:I Ide wikipedia.orglwiki/VDSL2-VectorinB)'

'2 Current and next-BeneratiOn PONs: A technical overview of present and future PON technology,

(hnp://www ericsson com/news/080527-er-current-next-generation-634817832-c)
33 Wikipedia, DoCSlS, (http://en.wikipedia orglwiki/DoCSlS).
, 

LTE Advanced,(http://www,3gpp.org,/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced)
,t nstra, (frttp://w** i"r-UroraOrnd com/tOglggZ3/about-astra-connect), Dish, (http://www.dish com/entertainment/internet

phone/satellite-internet/).

ITU-T G 992 2-20 Mbls 256-768 kbls

ITU.T G.993 40-80 Mb/s30 16-40 Mb/s

ITU-T

G.993.5
100 Mb/s 40 Mb/s

ITU-T G.984

2488 Mb/s deljeno
(do 64

uporabnikov)

1244Mb/s deljeno (do

64 uporabnikov)

ITU.T G.987

9953 Mb/s deljeno
(do 128

uporabnikov)

2a88 Mb/s deljeno (do

L28 uporabnikov)

tEEE 802.3

ah
1000 Mb/s3o 1000 Mb/s

DOCSIS 2.0
(rTU-T J.122)

55-445 Mb/s
deljeno (100-200

uporabnikov)

3L-123 Mb/s deljeno
(100-200 uporabnikov)

DOCSTS 3.0
(ffu-TJ.2221

1.029 Mb/s deljeno
(100-200

uporabnikov)

31-245 Mb/s deljeno
(100-200 uporabnikov)

tMT-2000
1-4-2t Mbls deljeno
(po bazni postaji)

1.,4-5,7 Mb/s deljeno (po

bazni postaji)

IMT
Advanced

300 Mb/s deljeno
(po bazni postaii)

75 Mb/s deljeno (po

bazni postaji

3GPP LTE

Advanced
3Gbit/s deljeno (po

bazni postaji)
1,5 Gb/s deljeno (po

bazni postaji)

tEEE 802.15
2L Mb/s deljeno
(po bazni postaji)

7 Mb/s deljeno (po bazni

postaji)

s-Docsts,
privatni
stan d ard i

proizvajal ca

1-40 Mb/s deljeno
(100-4.000

uporabnikov)

1-6 Mb/s deljeno (100-

4.000 uporabnikov)

V tabeli so navedene bruto hitrosti (raw speed).
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Toplice.

Ponudba zasebnega izvajalca, ki bo izkazal interes za gradnjo, ki bo sofinancirana z javnimi sredstvi,

mora upo§tevati vse tehniöne karakteristike, ki jih predpi5e oböina, najmanj pa naslednje:

o Ponudnik mora zagotoviti LOO % pokritost vseh predvidenih konönih uporabnikov na

doloöenem obmoöju, v skladu z Naörtom razvoja odprtega §irokopasovnega omreZja

elektronskih komunikacij naslednje generacije v oböini Moravske Toplice.

o Ponudnik mora zainteresiranim konönim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in

institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Naörtom razvoja odprtega

§irokopasovnega ornreZja elektronskih komunikacij naslednje generacije v oböini Moravske

Toplice.

. Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteniönega omreija zagotoviti v

skladu z Naörtom razvoja odprtega §irokopasovnega omreija elektronskih komunikacij

naslednje generacije v oböini Moravske Toplice.

. Ponudnik mora v operacijo vkljuöiti pogoje za vkljuöevanje operaterjev v tranzitno omreije

od prtega §irokopasovnega om reija.

. Ponudnik mora ponuditi moZnost uporabe najmanj 4 VLAN po uporabniku.

o Ponudnik mora ponuditi moinost izvedbe VPN omreiij.
. Ponudnik mora omogoöati sposobnost omreZja za prenos triple play storitev.

o Ponudnik mora implementirati najmanj 3 prenosne prioritete na uporabnika.

o Ponudnik mora zagotavljati odprtost omreija (open access) veö kot 4 operaterjem s

poljubnim §tevilom storitev (VLAN v VLAN).

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati tehnologiji iz Naörta razvoja

§irokopasovnega om reija nasled nje generacije.

BREzZI.No oMREZE:

V primeru naörtovanja in gradnje odprtih §irokopasovnih omreiij z breziiöno tehnologijo, je potrebno

zagotoviti:

o Pokrivanje skupnih potreb po pasovni §irini vseh zainteresiranih konönih uporabnikov na tem

obmoöju in zmoinost poveöanja potrebne pasovne §irine na dostopovnem delu na petkratnik

trenutne skupne agregirane potrebe po pasovni §irini vseh zainteresiranih uporabnikov na

tern obmoöju.

o Trenutno zmogljivost ponujene re§itve raöunsko dokazati glede na trenutno razpoloiljivo

§irino frekvenönega spektra in na najveöjo predvideno oddaljenost konönega uporabnika od

toöke oddajnika (bazne postaje).

o Bodoöo predvideno zmogljivost ponujene re§itve raöunsko dokazati glede na realno

predvidljivo bodoöo §irino frekvenönega spektra in na najveöjo predvideno oddaljenost

konönega uporabnika od toöke oddajnika (bazne postaje).

r V primeru radijske povezave centralne toöke s §irokopasovnim hrbteniönim omreZjem mora

radijska povezava toöka-toöka zagotavljati vsaj pasovno §irino, ki je produkt §tevila konönih

uporabnikov, ki se jih preko te povezave pokriva, in zmogljivosti, ki se jih s projektom

zagotavlja vsakemu od teh uporabnikov; in mora biti nadgradljiva.

. V primeru gradnje breziiönih odprtih §irokopasovnih omreZijje potrebno predvideti lokacije

baznih postaj (infrastruktura, napajanje, ume§öanje v okol.je ipd.) ter naöin povezovanja le-
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teh s hrbteniönim omreZjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno

opremo.

Tudi breziiöno omre7je mora omogoöati souporabo omreZja razliönim operateriem pod

enakimi pogoji.

OMREZJE Z BAKRENIMI VODI:

o Odprto §irokopasovno omreZje je lahko izvedeno z vsemi vrstami bakrenih ali drugih

kovinskih vodov, kar se praviloma uporablja pri uporabi Ze poloZenih bakrenih vodov.

Trenutno zmogljivost ponujene re§itve raöunsko dokazati glede na najveöjo predvideno

oddaljenost konönega uporabnika od toöke oddajnika (funkcijske lokacije).

Bodoöo predvideno zmogljivost ponujene re§itve raöunsko dokazati glede na najveöjo

predvideno oddaljenost konönega uporabnika od toöke oddajnika (funkcijske lokacije).

V primeru naörtovanja in gradnje odprtih Sirokopasovnih omreiij z bakrenimi vodi je

potrebno na dostopovnem delu zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni

Sirini vseh zainteresiranih konönih uporabnikov na tem obmoöju in zmoZnost poveöanja

potrebne pasovne §irine na trikratnik skupne agregirane potrebe po pasovni 5irini vseh

zainteresiranih uporabnikov na tem obmoöju.

OPTIöNO OMREZJE:

o V primeru optiöne povezave konönih uporabnikov s centralno toöko morajo do objektov

voditi kabli z naslednjim Stevilom optiönih vlaken:

- Do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optiönih vlaken na gospodinjstvo.

- Do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optiönih vlaken na podjetje ali

ustanovo.

V primeru optiöne povezave centralne toöke s §irokopasovnim hrbteniönim omreZjem

mora biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralna

toöka ni hkrati tudi dostopovna toöka za §irokopasovno dostopovno omreZje).

Pri izdelavioptiöne trase naj bodo uporabljenikabliz naslednjimi lastnostmi:

- Vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla.

- Kabel mora biti elektriöno neprevoden.

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno za§öito pred vdorom vode v kabel

(glede na zahteve terena).

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno za§öito pred glodavci.

- Konstrukcija in materiali kabla (pla§ö in nosilni deli) morajo zagotoviti stabilnost

kabla pri vleöenju in/ali vpihavanju (glede na naöin izvedbe kabliranja) ter

odpornost kabla proti pretrganju za5öite pri toökovni obremenitvi (oster rob cevi

ali kanala). Kabel mora biti primerno odporen na udarce'

- po zakljuöku del mora biti v vseh ceveh vloZena predvleka oz. vrvica, ki omogoöa

preprosto vloiitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v primeru praznih

cevi, ki so namenjene za vpihovanje optiönih kablov.

pri polaganju optiönih kablovje potrebno upo§tevati naslednje zahteve:

- lzvajalec mora upo§tevati navodila proizvajalca kabla glede naöina polaganja in

maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po konöanju (zvijanje kabla,

obremenitve).
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- Enostavno lociranje in odprava po§kodb ter popravilo brez vstavljanja dodatnih

delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega Stevila zank prostega

kabla v jaikih na vseh kabelskih trasah.

- Kabel mora biti v vsakem ja§ku oznaöen z vodoodporno napisno ploSöico z oznako

trase, tipom kabla, najbliijo zaöetno in zakljuöno toöko kabla ter lastnikom kabla.

Na optiönih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (single-mode

fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (no-water-peak),

|TU-T G.557A in standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optiönih trasah, kjer se polagajo

novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optiönih vlaken istega proizvajalca.

Optiöna vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti:

- Najveöje specifiöno optiöno slabljenje (1310nm/1550nm) <0.401<0.25 db/km.

- Tipiöno specifiöno optiöno slabljenje (1310nm/1550nm): <0.361<0.22 dblkm.

- Barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km'

- Polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 50794-3:2001)<

O.2 ps/kmLl2.

- Uporabijo se lahko tudi optiöna vlakna viSjih kakovosti, kar mora ponudnik

obrazloZiti z ustrezno dokumentacijo'

Optiöna vlakna, ki se uporabijo za posamezne konöne uporabnike, naj bodo na vsaki

konöni toöki in v centralni toöki zakljuöena v optiönem delilniku. Preseäna vlakna naj bodo

za§öitena v kasetah. Vlakna za konöne uporabnike bodo na lokaciji konönega uporabnika

zakljuöena v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje lastnosti

zakljuökov vlaken:

- Kabli morajo biti zakljuöeni z varjenjem zakljuönih kablov (pigtail) na optiöna

vla kna.

- Zakljuöni kabli naj bodo zakljuöeni z fc, sc ali lc konektorji z APC bru§enjem, z

optiönim povratnim slabljenjem vsaj 55db ali veö.

- Na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjie od

0,5db.

- Vlakna naj bodo v optiöni dozi pri konönih uporabnikih zakljuöena z zgorai

navedenimi konektorji.

- Optiöni delilnik v koncentracijskih toökah naj ima prostor za zakljuöitev 72 oziroma

24 vlaken.

- V centralnih toökah naj bodo vlakna zakljuöena v optiönih delilnikih z zgoraj

navedenimi konektorji. Optiöni delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov.

Za zakljuöena vlakna je potrebno predloiiti naslednje meritve:

- DvostranskiOTDR na 1310nm in 1550nm.

- Meritev optiöne izgube na 1310nm in 1.550nm.

- Meritve ostalih poloienih vlaken glede na namen (za G.555 vlakna).

Vlakna rnorajo biti ob zakljuöku na delilniku jasno in nedvoumno oznaöena.

V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasno

razvidno, kje se vsako vlakno zakljuöi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik,

konektor).

Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovll garancijo za vsa opravljena

dela in vse vgrajene materiale za dobo 10-ih let.

ll
il
il
ll
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KABELSKA KANALIZACIJA:

. Za vse optiöne povezave se gradi nova ali uporabi obstojeöa kabelska kanalizacija (gradnja

zraönih optiönih vodov je moZna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena racionalna

mo:nost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti poloZena cev takega

premera, ki omogoöa vstavitev predvidenega optiönega kabla in §e enega dodatnega kabla

enakih dimenzij (moinost kasnej§e vgradnje dodatnega kabla), ter dodatna cev (rezervna)

enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le-te lahko iz polietilena visoke gostote (PE-HD

oz. HDpE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali bolj§e

pogoje za uvlek in obstojnost optiönih kablov.

. V novozgrajeni kabelski kanalizaciji na trasah med lokalnimi dostopovnimi toökami in

centralnimi toökami ter hrbteniönim omreZjem, je potrebno predvideti prazne cevi za

nadaljnje raz§iritve omreäja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev.

o Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stiöi§öa cevovodov izvedena v

ja5 kih.

- Ja§ki naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih

materialov, ki ustrezajo zahtevam. lzvedba ja§ka mora ustrezati vrsti in zahtevani

nosilnosti terena.

- Velikost ja§ka mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni ja§ki (dva

cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, ja§ki z veöjimi cevnimi uvodi pa primerno

veöji.

- Jaski, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optiönimi zvari), morajo

biti dimenzionirani tako, da bodo moZni vzdrievalni posegi na spojki.

- Ja§ki morajo biti pokriti z litoZeleznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez re§etk.

Nosilnost pokrova ja5ka mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri §öititi

pred vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter da ni

ogroZena trajnost optiöni kablov.

- pokrov ja§ka ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip ja§ka).

Dodatni napisi na ja§ku naj bodo usklajeni z naroönikom in ostalimi investitorji (ne

sme biti oznak: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija, Telekom)'

- prazne cevi naj bodo zaöepljene, cevi s kabli pa morajo biti za§öitene pred vdorom

glodavcev in vode.

CENTRALNE TOöXC:

ee se pri naörtovanju omreija, sofinanciranega z javnimi sredstvi, pokaie potreba po gradnji

centralne toEke ali veö toök, je potrebno upostevati sledeöe zahteve:

r pri naörtovanju gradnje odprtih Sirokopasovnih omreZij je potrebno predvideti lokacije

centralnih toök (funkcijske lokacije). V primeru veöjih oddaljenostimed naselji, v katerih se bo

gradilo odprto §irokopasovno omreZje, se lahko naörtuje tudilokalne dostopovne toöke vteh

naseljih ter njihovo povezavo s centralno toöko lokalne skupnosti, od koder bo tekla

povezava s hrbteniönim omreZjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih toök s

hrbteniönimi omreZji, öe je to ekonomsko ugodneje'

. ponudnik poskrbi za naörtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v centralnih

toökah doloöenega obmoöja in za zakljuöevanje dostopovnega omreZja pri konönem

uporabniku (öe je to glede na tehnologijo predvideno)'
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Za terminalno opremo zainteresiranih konönih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve ali

konöni uporabnik sam.

Centralne toöke (funkcijske lokacije) morajo zadostiti naslednjim pogojem:

- Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo

dimenzij vsaj 600x750x2000 mm (§xgxv).

- Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko loöene L5A varovalke in

u rejena ustrezna ozemljitev.

- 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje

raöunalni§ke in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava).

- Dostop do prostorov mora biti omogoöen za potrebe vzdrievanj a24 ur na dan,365

dni na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi), in sicer osebju upravljavca in

poobla5öenim osebam operaterjev omreZij ter ponudnikom storitev, öe imajo ti svoje

naprave na lokacijah centralnih toök.

- Prostori morajo biti tehniöno varovani in ne smejo biti dostopni nepoobla§öenim

osebam.

- Lastniki lokacij, na katerih so centralne toöke, morajo dopustiti izvajalcem gradnje

odprtih §irokopasovnih omreiij napeljati komunikacijske vode do centralnih toök, le ti

pa morajo kriti vse potrebne stro§ke napeljave in ureditve.

- Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih §irokopasovnih omreiij ne bodo

zaraöunavali najemnine.

- Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaraöunavali meseöne obratovalne stro5ke po

stro§kovnem principu.

- Lastniki odprtih Sirokopasovnih omreiij morajo urediti vsa pogodbena razmeria z

lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne toöke.

POVEZOVANJE V H RBTENIöruO OTUNTZ:E:

o Pri naörtovanju gradnje odprtih Sirokopasovnih omreZij je potrebno predvideti lokacije

kolokacij za vstopne toöke v hrbteniöna omreija. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja lastnikov

prostorov, kjer bodo name§öeni in izvedeni vstopi v hrbteniöna omreija.

o Hrbteniöno Sirokopasovno omreije, v katerega se bo odprto Sirokopasovno omreije

povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in

tehnoloSka upraviöenost), ekonomsko uöinkovitost in razpoloiljive kapacitete hrbteniönega

omreija, pri öemer nastopajo vsi ponudniki hrbteniönih omreiij na tem obmoöju pod enakimi

pogoji. öe je na obmoöju veö naselij, v katerih je potrebno zgraditi odprto §irokopasovno

omreZje in je uöinkoviteje povezovanje v razliöna hrbteniöna omreija, se za povezovanje

razliönih omreZij s hrbteniönimi omreiji lahko izbere razliöne operaterje takih omreiij.
. Vstop v §irokopasovno hrbteniöno omreije mora omo8oöati dostop do vseh uporabnikov na

tem obmoöju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi trZnimi pogoji.

AKTIVNE NAPRAVE:

Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omreZja z

zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do konönih uporabnikov s strani razliönih ponudnikov

storitev.
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Toplice.

5.2 Merila zaizbor zasebnega izvajalca

5.2.L Merila v primeru izvedbe projekta, sofinanciranega z javnimi sredstvi

Öe bo oböina v postopku izbire zasebnega partnerja uporabila model javno-zasebnega partnerstva

joint-venture, bo uporabila naslednje kriterije, ki bodo v razpisni dokumentaciji ustrezno obteZeni:

- Pokritost neustrezno pokritih omreZnih prikljuönih toök z novo infrastrukturo;

- ViSina javnih sredstev na omogoöeno prikljuöno toöko;

- Skupna viSina vseh stro§kov omreija (stroiki investicije, stroSki upravljanja in vzdrZevanja) v

celotn em iivljenjskem obdobju i nfrastru ktu re (najmanj v 20 letnem obdobju ).

Prednost pri izbiri bodo imeli projektijavno-zasebnih partnerstev, ki bodo:

- temeljili na öim vi§jih zasebnih vloäkih (najmanj 50 % celotne vrednosti investicije),

- stro§kovno uöinkoviti ob doseganju vsaj postavljenih ciljev: na enoto vloZenih sredstev

dosegali najveöji deleZ pokritosti gospodinjstev na upraviöenih obmoöjih znotraj zakljuöene

celote (oböine ali konzorcija oböin) z infrastrukturo ciljne hitrosti, na obeh geografskih

segmentih,

- uporabili obstojeöo kanalsko in drugo infrastrukturo oz. izkori§öali uöinke zakonskih ukrepov

za spodbujanje naloäb, zniZevanje stro§kovgradnje in iskanje sinergijskih uöinkovv povezaviz

investicijami v drugo javno komunalno infrastrukturo (npr. pametna omreZja, vodovodna

omreZja)ter tako zagotavljali najniZjiskupnistro§ek za gradnjo in upravljanje infrastrukture v

celotnem obdobju trajanja operacije oziroma v vsaj 2O-letnem obdobju,

Javno-zasebno partnerstvo mora v vsaki centralni toöki omogoöiti eno javno dostopno Wi-Fi toöko, z

brezplaönim, vendar öasovno primerno omejenim dostopom.

Javno-zasebna partnerstva bodo z vidika tehnolo§ke nevtralnosti po lastni presoji in izbiri lahko

uporabila tehnologije in topologije omreiij, s katerimi bodo zadostili zahtevam, pogojem in ciljem

tega ukrepa.

Do javnih sredstev bodo upraviöeni projekti javno-zasebnih partnerstev, ki bodo s ciljnimi hitrostmi

pokrili vse bele lise na obmoöju lokalnih skupnosti, ki jih projekt namerava pokriti, vkljuöenih v

partnerstvo, vkljuöno z realizacijo morebitnih zavez na sivih lisah oz. podroöjih, ki so izkljuöena iz

testira nja trinega interesa.

Gradnjo dostopovnega omreZja do poslovnih subjektov financira zasebni partner v okviru javno-

zasebnega partnerstva izkljuöno z zasebnimi sredstvi; tudi v tem primeru velja cilj vsaj 100 Mb/s.

V primeru, da se bo pri postopku izbire zasebnega parlnerja pokazala potreba po uporabi drugega

modela javno-zasebnega partnerstva, bo oböina upo§tevala navodila in kriterije, predpisane s strani

javnega organa, ki bo javni sofinancer projekta.

il
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5.2.2 Merila v primeru izvedbe z zasebno investicijo

V primeru izvedbe z zasebno investicijo javni partner ne izbira zasebnega partnerja, vendar mora

zasebni partner vseeno spo§tovati doloöila tega dokumenta.

5.3 Pogoji upravljania

5.3.1 Omreiie sofinancirano z javnimi sredstvi

V primeru gradnje odprtega iirokopasovnega omreija oziroma dela omreZja, ki bo neposredno

sofinancirano z javnimi sredstvi, bo izbrani soinvestitor omreije upravljal in vzdrZeval tako, da bo

omogoöil dostop v omreZje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod pogoji, ki so

skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo.

Vrsta tehnologije, ki jo bo upravljalec omreZja predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz

Naörta razvoja odprtega §irokopasovnega omreZja elektronskih komunikacij. lzvedba naörtovanih

omreZijje tehnoloSko nevtralna. Glede na obstojeöe stanje infrastrukture, predstavljene potrebe in

konfiguracijo terena obmoöja gradnje, mora ponudnik izbrati optimalne tehnologije.

V primeru uporabe modela javno-zasebnega partnerstva joint venture bo oböina v kakrSnem koli

primeru, ko upravljavec ne opravlja ali ni zmoZen ustrezno opravljati dejavnosti upravljanja omreiia,

prekinila pogodbo o upravljanju. V takem primeru bo v pogodbi doloöeno, da se ob prekinitvi iz prej

navedenih razlogov lastni§tvo celotnega omreZja prenese v javno last takoj ob prekinitvi, öe bo to

skladno z izbranim modelom izvedbe.

Pogoji upravljanja so opredeljeni za najverjetnej§i model izvedbe projekta (model skupnega vlaganja

v javno-zasebnem partnerstvu). V primeru izbire drugega modela izvedbe projekta se bodo pogoji

smiselno prilagodili.

5.3.2 Omreije grajeno kot zasebna investicija

V primeru gradnje odprtega §irokopasovnega omreZja z zasebnimi sredstvi lokalna skupnost

priöakuje, da bo izbrani soinvestitor omreije upravljal in vzdrieval tako, da bo omogoöil dostop v

omreäje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.

Pri tem vsem operaterjem skupaj ne sme zaraöunati viSjega zneska, kot izhaja iz modela izraöuna, ki

ga regulatorni organ (AKOS) uporablja za doloöitev regulirane cene za enakovredno storitev.

Razen cene na konönega uporabnika, kijo bo ponudnik meseöno zaraöunaval ponudnikom storitev za

dostop do vsakega konönega uporabnika na delu omreija, zgrajenem z lastnimi sredstvi, ter stro§kov

upravljanja in vzdrZevanja dela omreZja, zgrajenega z javnimi sredstvi, izbrani ponudnik (upravljavec

in vzdrZevalec) meseöno (obdobno) ne bo smel zaraöunavati drugih stro§kov operaterjem omreiij in
ponudnikom storitev ter konönim uporabnikom.

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Naörta razvoja

odprtega §irokopasovnega omreZja elektronskih komunikacij naslednje generacije.

Stran 5 I
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5.1 Nosilec projekta

Nosilec projekta Grodnjo odprtego iirokoposovnego omreiio elektronski komunikocij bo oböina

Moravske Toplice, ki se bo vkljuöila v konzorcij oböin, öe bo za to izkazana potreba' Öe bodo doloöila

javnega razpisa, ki bo zagotavljal javna sredstva za izvedbo projekta, predvidevala, da je nosilec

projekta zasebni operater, oböina dopu§öa tudi to moänost.

6.2 Organizacijskinaört

V nadaljevanju je predstavljen osnovni

dokumentih prilagodil glede na izbiro

organa financiranja.

organizacijski naört izvedbe projekta, ki se bo v izvedbenih

modela javno-zasebnega partnerstva in zahtevanih pravil

.l

1l

Tabela Organ

Naört razvoja odprtega §irokopasovnega omreZja je dokument dolgoroönega

razvojnega naörtovanja, s katerim oböina oceni potrebo po §irokopasovnem

omreiju in vrednost potrebnih investicij, da lahko sprejme ustrezne odloöitve

o financiranju Sirokopasovne komunikacijske infrastrukture,

Namen Naörta razvoja je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po

Sirokopasovni infrastrukturi za izvedbo projekta gradnje §irokopasovnih

Naört razvoja odprtega
Sirokopasovnega omreZja
elektronskih komunikacij
naslednje generacije

naört razvojnlh Programov.

pred odloöitvijo o investiciji je potrebno glede na ocenjeno vrednost projekta

izdelati vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Priprava ustrezne

investicijske dokumentacije je tudi tehniöni predpogoj za uvrstitev projekta v

lzbor modela je odvisen od zahtev in vira financiranja.lzbor ustreznega modela

Javni partner objavi javni razpis za izbiro izvajalca gradnje odprtega

5irokopasovnega omreZja.

V primeru izvedbe z zasebno investicijo javni partner ne izbira zasebnega

Odvisno od zahtev in vira financiranja bo moäna prijava projekta gradnje

odprtega §irokopasovnega omrezja elektronskih komu nikacij na ustrezen

razpis za pridobitev

Priprava projekta za izvedbo.

pridobivanje soglasij upravljavcev druge gospodarske javne infrastrukture,

sluinosti in ostalih izkazov pravice graditi'

pri pasivnem delu omreija se izvedejo gradbena dela, pri izgradnji aktivnega

dela (öe je ta potrebna) pa se izvede montaia in konfiguracija aktivne

opreme za prenos Podatkov'

lzgradnja pasivnega in

aktivnega dela omreäja
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Strokovni nadzor V skladu zZGO-1-je potrebno izvajati strokovni nadzor izvajanja projekta.

Vpis izgrajene infrastrukture v
iavne evidence

V skladu z doloöili ZEKom-1 je potrebno vpisati infrastrukturo v kataster

Rospodarske iavne infrastrukture.

Vzdräevanje in upravljanje
omreZja

VzdrZevanje in upravljanje omreäja poteka v skladu z dogovorjenimi pogoji.

Vir: Avtor.

6.3 Okvirnifinanöninaört

Okvirni finanöni naört zajema okvirne ocene vrednosti projekta, podrobnej§i izraöuni z analizo

stro§kov in koristi projekta se bodo naredili v fazi priprave investicijske dokumentacije, öe bodo

potrebni.

Finanöne ocene temeljijo na naslednjih predpostavkah:

- Stroiki projekta zajemajo stroske investicije (CAPEX) ter stroSke vzdrZevanja in upravljanja

omreäja (OPEX)v ekonomskidobi 20 let.

- Stro§ki projekta so izraöunani po Stirih razliönih variantah, ki predpostavljajo moine

tehnolo§ke modele izvedbe projekta. Prikazan je model izraöuna, ki ga je potrebno uporabiti

tudi za izkazovanje izbora najuöinkovitej§e tehnoloSke reiitve v primeru konkretnega

izvedbenega projekta. Ker se tehnologije, po kateri bo zgrajeno omreije, zaradi zahteve po

tehnolo§ki nevtralnosti ne predpisuje vnaprej, lahko zasebni partner ponudi poljubno

tehnolo§ko varianto, ne glede na variante, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Pri opredeljevanju prihodkov za izvedbo investicijskega projekta je v primeru gradnje z

javnimi sredstvi potrebno upo§tevati omejitve, ki bodo v Sloveniji veljale pri örpanju

nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov. V skladu z dopolnitvami NGN, objavljenimi

7.12.201.6, se v primeru uporabe javnih sredstev opredeljuje zgornja meja vrednostijavnih

investicijskih stro§kov, in sicer maksimalno 1000 EUR na prikljuöek na belih lisah v

geografskem segmentu goste poseljenosti in 1.200 EUR na prikljuöek na belih lisah v

geografskem segmentu redke poseljenosti, kar lahko predstavlja najveö 50 % skupnih

stro§kov investicije.

Financiranje projekta se zagotavlja iz naslednjih virov:

o Zasebna sredstva zasebnega partnerja, ki bo zgradil in upravljal zgrajeno omreäje.

Njegov vloZek bo v primeru gradnje z javnim sofinanciranjem zna§al najmanj 50 %

investicijskih stro§kov, v primeru gradnje z lastnimi sredstvi pa zasebni partner v

celoti zagotovi vi re fi na nciranja investictle.

o Javna sredstva iz strukturnih skladov (ESRR, EKS), ki bodo predstavljala najveö 50 %

deleZ pri fina ncira nju u praviöen ih investicijski h stro§kov projekta.

Prihodkiv naravi, kitipiöno predstavljajo nematerialne vloike v oblikisluinostnih pravic, kijih
zagotovioböina, se bodo upo§tevaliv fazi izdelave analize stro§kov in koristi projekta.
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Toplice.

- Za potrebe izraöuna doliin potrebnih tras za izgradnjo je bil zaradi odsotnosti javno

dostopnega seznama belih lis po naslovih natanöno (na spletni strani pristojnega ministrstva

so bili 8.12.2016 objavljenile agregiranipodatki po oböinah; in sicer 23.081 belih lis na redko

poseljenih in 4.204 belih lis na gosteje poseljenih podroöjih) kot izvorni seznam naslovov

belih lis u porabljen seznam za izrazilev komercialnega interesa iz poziva pristojnega

ministrstva operaterjem z dne 21.10.201,6 (25.47O gospodinjstev). Raöunski model za izraöun

uporablja algoritem, ki dostopovno omreije razdeli na dva dela: na primarno in sekundarno

dostopovno omreije. Doliino primarnega dostopovnega omreZja model izraöuna iz X in Y

koordinat posameznih 100xl,O0m kvadrantov, ki so med seboj loöeni za veö kot en kvadrant,

in v katerih so prisotna gospodinjstva, ki so bele lise. DolZina sekundarnega dostopovnega

omreija, ki predstavlja doliino uporabniSkih prikljuökov (od nivoja ulice do fasade stavbe)

povpreöne pavialne dolZine 70m (polovica diagonale kvadrata 100x100m) se uporablja kot

enota. Za gospodinjstva na gosteje poseljenih obmoöjih je za potrebe izraöuna doliina

primarnega dostopovnega omreZja raöunana dolZine niö (0 m) , skupna doliina pa raöunana

pavsalno (gospodinjstva so gosto skupaj in se doliina tras pokrije iz pav§alne doläine 70m na

gospodinjstvo).

Spodnja tabela predstavlja okvirni izraöun zneska potrebne investicije in izraöun skupnega stro§ka

projekta v 20 letnem obdobju.

Tabela 13: lzraöun naörtovane

Vir: lzraöun avtorjev.
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Pri izvedbi projekta z javnimi sredstvi se stroSki projekta izraöunajo na podlagi izhodi§önih

predpostavk, in sicer:

- Stevila nepokritih uporabni§kih omreinih prikljuönih toök (262),

- maksimalne vi§ine investicije v oböini glede na znana izhodi5öa (1.000 € na belo liso za

segment goste poseljenosti in 1.200 € na belo liso za segment redke poseljenosti ).

lzraöun: 2 OPT*2.000 + 260 OPT*2.400 EUR = 628.000 EUR; od tega je lahko najveö 50 % javnega

vloZka.

Ker verjetno za projekt veö kot 1.000 EUR (za segment goste poseljenosti)oz. 1.200 EUR (za segment

redke poseljenosti) na belo liso javnega sofinanciranja ne bo mogoöe dobiti, bo moralzasebni partner

v primeru, da bo dejanskistro§ek na gospodinjstvo vi§ji od 2.000 EUR o2.2.400 EUR, sam prispevati

manjkajoöi del.

6.4 Okvirniterminskinaört

Na podlagi izraienega trinega interesa investitorjev in ponudnikov elektronskih komunikacij se bo

gradnja §irokopasovnega omreija v oböini Moravske Toplice izvajala v skladu z naörti zasebnih

investitorjev in v skladu z moinostmi sofinanciranja naloibe z javnimi sredstvi.

Kot predvideva toöka (4) L1. ölena ZEKom-1 mora investitor tak§no omreZje zgraditi v treh letih,

odkar je pisno obvestil ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije in AKOS, da je za to

zainteresi ra n.

Podrobni datumi naörtovane gradnje Sirokopasovnih prikljuökov po posameznih naseljih bodo

navedeni v izkazanem interesu.
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Naört razvoja odprtega Sirokopasovnega omreija elektronskih komunlkacij naslednje generaclje v

oböini Moravske Toplice je osnovni razvojni in strate§ki dokument, s katerim Teli oböina ugotoviti

stanje in potrebe po §irokopasovni infrastrukturi. V njem so zajeti in identificirani moini naöini

pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje §irokopasovnega omrezja.

pomen Sirokopasovnega omreZja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, ieleznlikega

omre2ja ali elektriönega omreZja, saj je le-ta postal nepogreöljiva komponenta vsakodnevnega

Zivljenja. Ustrezna §irokopasovna infrastruktura omogoöa uporabo novih storitev, ki niso samoträno

usmerjene, temveö so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz

uporabnikov storitev vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, kiso neprestano

prikljuöeni na internet, je v porastu tudi Stevilo med seboj prikljuöenih naprav (t. i. M2M - machine to

machine).

Oböina Moravske Toplice je izrazito turistiöen kraj, kljub temu pa demografski podatki za oböino

izkazujejo negativen naravni in selitveni prirast prebivalstva, hkrati pa je za oböino znaöilna razpr§ena

poseljenost in vi§ja povpreöna starost oböanov kot drugje po Sloveniji. lzobrazbena struktura

prebivalstva je v primerjavi s Slovenskim povpreöjem nizka, izobraZeni prebivalci pa se iz oböine

odseljujejo, saj se to obmoöje spopada s poöasnim gospodarskim razvojem in poslediöno s

pomanjkanjem delovnih mest. Mladi, izobraZeni prebivalci pa predstavljajo temelj razvoja oböine,

zato mora oböina vzpostaviti tak§ne pogoje, ki bodo zaustavili negativne trende in pospe§ili

gospodarski razvo). K temu lahko brez dvoma veliko pripomore tudi izgradnja Sirokopasovne

infrastrukture, ki bo med drugim omogoöala odpiranje novih delovnih mest z vzpostavitvijo novih

storitev, ki jih dostop do Sirokopasovnega interneta omogoöa (delo od doma, e-uprava, e-zdravje, e-

izobraZevanje, itd.).

podatki o pokritosti Sirokopasovne infrastrukture v oböini Moravske Toplice kaZejo, da so v vsakem

naselju uporabniki, ki danes nimajo mo2nosti pridobitve Sirokopasovnega prikljuöka z zmogljivostjo

30 Mb/s in seveda tudi ne z zmogljivostjo 100 Mb/s.

Analiza potreb konönih uporabnikov je pokazala, da si veliko oböanov 168,1%) Zeli prikljuöiti se na

§irokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s in veö, medtem ko je za ostale storitve kot npr'

internetna televizija in telefonija, interes manj§i.3,5 % anketiranih oböanov pa dostopa do interneta

§e vedno nima. öe se bodo potrebe uporabnikov upo§tevale in bodo le tiimeli moinost prikljuöka na

§irokopasovno omreäje, se bo poveöala penetracija in s tem optimalna izkoriSöenost §irokopasovnega

omreäja.

Vzpostavitev ustrezne Sirokopasovne infrastrukture bi pripomogla k veöji konkurenönosti obstojeöih

in k razvoju novih inovativnih gospodarskih subjektov, ki bi nudili nova delovna mesta in prepreöili

odhajanje mladega, izobraZenega kadra.
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ADSL Nesirnetriöni digitalni naroöni§ki vod (angl. Asymmetric Digital Subscriber Line)

AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

AKOS Agencija za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije

BDP Bruto druibeni proizvod

CAPEX Stro§ki naloZbe v osnovna sredstva (angl. Capital Expenditure)

DAE Evropska digitalna agenda (angl. Digital agenda for Europe)

DBO Naörtovanje, izgradnja in upravljanje (angl. design, build and operate)

DOCSTS
Standard prenosa podatkov v kabelskih dostopovnih omreijih (angl. Data Over Cable Service

lnterface Specification)
DSL Digitalni naroöniiki prikljuöek (angl. Digital Subscriber Line)

EDGE Radijski vmesnik v sistemu GSM (angl. Enhanced Data for GSM Evolution)

EK Evropska komisi.ja

EKSR Evropski kmetijski sklad za razvoj podeielja

EPEC Evropski center za javno-zasebno partnerstvo (angl. European PPP expertise Centre)

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj (angl. European Regional Development Fund - ERDF)

EU Evropska Uniia

FTTB Optiöno vlakno do stavbe (angl. Fiber-to-the-Building)

FTTC Optiöno vlakno do omarice (angl. Fiber-to-the-Curb)

FTTH Optiöno vlakno do doma (angl. Fiber-to-the-Home)

FTTN Optiöno vlakno do vozliSöa (angl. Fiber-to-the-network)

FTTX Optiöno vlakno od poljubne toöke (angl. FTT-fiber to the x)

FWA Fiksrri brezZiöni dostop (angl. Fixed Wireless Access)

GVZ Glav velike druZine

GOCO
Skupno vlaganje javnega in zasebnega sektorja ter zasebno upravljanje in vzdrievanje (angl.

Government owned, contractor operated)

GPON Pasivno optiöno omreZje (angl. Gigabit Passive Optical Network)

GPRS Paketni prenos podatkov v sistemu GSM (angl. General Packet Radio Service)

GSM Globalni sistem mobilnih komunikacij (angl. Global System for Mobile Communications)
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije

HFC Hibridno omreije iz optiönih vlaken in koaksialnih kablov (angl. Hybrid Fiber-Coaxial)

HRP Hitro rastoöa podietia

HSPA
Je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omreija UMTS in omogoöa veöje prenosne hitrosti in
kapacitete podatkov od omreZja proti uporabniku (angl. High Speed Packet Access)

tKr lnformacijsko komunikacijske tehnologije
JZP Javno-zasebno partnerstvo langl. Public-Privote Portnership - PPP)

LAN Lokalno omreiie
LTE Mobilno omreZje 4. generacije (angl. Long Term Evolution)
Mtzs Ministrstvo za izobra:evanje, znanost in iport
MSP Mikro, mala in srednje velika podjetja
NGA Dostopovno omreije nove generacije (angl. Next Generation Access Network)
NGN 5irokopasovno omreZle nove generacije (angl. Next Generation Network)

OECD
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation
and Development)

OP Operativni program
OPEX Operativni stroSki (angl. Operational Expenditure)
OPT OmreZna prikljuöna toöka
Prso Prostorski informacijski sistem oböin
P2MP Povezava Toöka-veö toök (angl. Point To Multi- point)
P2P Povezava Toöka-toöka (angl. Point To Point)

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti
SURS Statistiöni urad Republike Slovenije
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UMTS
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G) tretje generacije (angl. Universal Mobile

Tel ecommunications System)

VDSL DSL standard velikih hitrosti (angl. Very high bit rate DSL)

VPN
Virtualno zasebno omreZje je elektronska komunikacijska storitev, ki nudi naroönikom na videz

zasebno omreiie, realizirano z viri javnega omreija. (angl. Virtual Private Network)

WiFi Breziiöna vernost, standard IEEE za brezZiöne lokalne komunikacije (angl. Wireless Fidelity)

WiMAX
Svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa, brezZiöno mestno omreZje po

standardu IEEE 802.15 (angl. worldwide lnteroperability for Microwave Access)

WI.AN Breziiöno lokalno omreZje (angl. Wireless Local Area Network)

XDSL Disitalna naroöni5ka liniia

ZEKom Zakon o elektronskih komunikacijah

zGo Zakon o graditvi objektov

ZN Zakon o javnem naroöanju

azP Zakon o 1'avno-zasebnem partnerstvu

5G
Naslednja generacija omreinih tehnologij, ki ponujajo moZnosti za nove digitalne ekonomske in

poslovne modele.
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