
 

 

 
 
 
 

Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije 
»GOŠO 5« 

 
 
 
Za namen črpanja evropskih strukturnih sredstev je Vlada Republike Slovenije 10. 3. 2016 

sprejela Načrt NGN 2020 s strateškim ciljem, da se zagotovi širokopasovni dostop do interneta 

hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev, 

5. 7. 2018 pa je sprejela še Dodatek k Načrtu NGN 2020. V določenih območjih Slovenije je 

zaradi redke in razpršene poseljenosti ter neugodnega reliefa gradnja širokopasovne 

infrastrukture zelo draga, zato so tam poslovni investicijski modeli brez pomoči javnih sredstev 

ekonomsko neizvedljivi. Zato je z namenom, da bo za investitorje gradnja širokopasovne 

infrastrukture na belih lisah postala ekonomsko vzdržna, predviden ukrep sofinanciranja 

gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Operativnem programu za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 

2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi 

nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do 

širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih 

širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno 

gradnjo. 

 

Cilj javnega razpisa je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 

omogočiti najmanj 75% gospodinjstvom posameznega sklopa, ki so bele lise, odprt 

širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in 

elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh 

gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in 

hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih. 

 
Več informacij je dosegljivih na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-
skladi.si). 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru 

dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

 
Osnovne značilnosti Razpisa: 

• Razpis je bil objavljen marca 2021. 
• Celotno besedilo razpisa je objavljeno: Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 

širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« (gov.si). 
• Z namenom določitve belih lis je ministrstvo izvedlo testiranje tržnega interesa za gradnjo 

dostopovnih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije v 

naslednjih treh letih od izvedbe testiranja tržnega interesa. 

• Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna 

Slovenija. 
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• Odprto širokopasovno omrežje naslednje generacije izbranega prijavitelja bo moralo 

omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku – 

gospodinjstvu, ki je bela lisa, ter mu bo ta dostopna hitrost na voljo ves čas – 24 ur na dan, 

vse dni v letu. 

• Pri načrtovanju omrežja mora prijavitelj v projekt svoje vloge obvezno vključiti najmanj 75% 

belih lis določene občine oziroma posameznega sklopa. 

• Gradnja se smatra za zaključeno, ko prijavitelj zgradi odprto širokopasovno omrežje do 

400m do posamezne bele lise. Priključitev posamezne bele lise pa mora biti izvedena 

najkasneje v roku šestdeset (60) koledarskih dni od datuma naročila. 

 

Družba Infratel d.o.o. je bila izbrana na javnem razpisu za izgradnjo odprtega širokopasovnega 

omrežja v treh občinah in sicer Sevnica, Mirna Peč in Trebnje. Optična omrežja bodo zgrajena 

najkasneje v roku 25 mesecev oz. do septembra 2023.  

 

 

         Infratel d.o.o. 


