Infratel št. pogodbe:………
Infratel, d.o.o. , Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Zef Vučaj
Matična številka 7118368
ID št. za DDV: SI 34186166
TRR SI56 3000 0002 2454 054 (odprt pri Sberbank d.d.)
(v nadaljevanju: ponudnik)
In
………., …………., ………., ki ga zastopa,
Matična številka:
ID DDV:
TRR ...
(v nadaljevanju: operater)

sklepata
ANEKS št. 1
K
MEDOPERATERSKI POGODBI O DOSTOPU DO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI OPLOTNICA
(št. pogodbe:……)

UVODNE UGOTOVITVE
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- sta dne ……….. sklenili Medoperatersko pogodbo o dostopu do širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Oplotnica (v nadaljevanju: Medoperaterska pogodba);
- sklepata ta Aneks pod enakimi pogoji kot predhodno navedeno Medoperatersko pogodbo
za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij v občinah navedenih v 2. členu predmeta tega
Aneksa.
Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da je ponudnik:
- zgradil odprta širokopasovna omrežja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« objavljenega v Uradnem
listu Republike Slovenije (v nadaljevanju UL RS) št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021 in
sprememba v Uradnem listu RS št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021 ter na podlagi pogodbe o
sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občinah Sevnica, Mirna Peč, Trebnje z dne ____________ (v nadaljevanju: OŠO 5);
- zgradil odprta širokopasovna omrežja v okviru 3. javnega razpisa za podukrep 7.3. Podpora
za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta
in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 184/21) ter na podlagi izdane Odločb o

pravici do sredstev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja z dne 6. 5. 2022 za
lokalne skupnosti Ormož, Sv. Tomaž, Ribnica na Pohorju, Vuzenica; Dravograd (v
nadaljevanju: OŠO Kmetijski sklad).
PREDMET ANEKSA
2. člen
Predmet tega aneksa je uporaba storitev dostopa do OŠO Sevnica, Mirna Peč, Trebnje ter
OŠO Kmetijski skladi v občinah Ormož, Sv. Tomaž, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Dravograd.

3. Člen
V besedilu 1. člena Medoperaterske pogodbe se točke ena do osem dopolnijo, doda se deveta
točka, tako da se po novem glasijo:
1. odprto širokopasovno omrežje (v nadaljevanju: OŠO) je:
a) elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v okviru programa
Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta:
gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska
družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Dostopno je pod enakimi
pogoji vsem ponudnikom storitev – operaterjem;
b) elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v okviru Javnega razpisa
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 5« objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju UL
RS) št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021 in sprememba v Uradnem listu RS št. 74/2021
z dne 14. 5. 2021 ter na podlagi pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Sevnica, Mirna Peč,
Trebnje z dne ____________ (v nadaljevanju: OŠO 5)
c) elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v okviru 3. javnega razpisa
za podukrep 7.3. Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem
dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS,
št. 184/21) ter na podlagi izdane Odločb o pravici do sredstev Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja z dne 6. 5. 2022 za lokalne skupnosti Ormož,
Sv. Tomaž, Ribnica na Pohorju, Vuzenica; Dravograd (v nadaljevanju: OŠO
Kmetijski sklad).
2. širokopasovno omrežje (v nadaljevanju: ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« ) je
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki ga je zgradil ponudnik z lastnimi sredstvi in je
v trajni lasti ponudnika. Dostopno je pod enakimi pogoji vsem ponudnikom storitev –
operaterjem;
3. končni uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik, najemnik ali uporabnik
objekta, na katerem je locirana omarica in do katere je mogoče izvajati storitev dostopa
do ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« ;
4. operater je fizična ali pravna oseba, ki ima interes ponujanja telekomunikacijskih
storitev končnim uporabnikom in za to izpolnjuje vse z zakonom in ostalimi akti
postavljene pogoje;
5. ponudnik je lastnik ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« in upravlja ter vzdržuje ŠO,
OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad«;

6. primopredajna točka je točka, v kateri operater vstopa v ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski
sklad« z namenom uporabe storitve dostopa do ŠO;
7. funkcijska lokacija OŠO je prostor, ki je opremljen za postavitev aktivne opreme
operaterja. V funkcijski lokaciji OŠO je že postavljena aktivna oprema operaterja za
potrebe OŠO Slovenske Konjice
Za območja je funkcijska lokacija OŠO prostor, ki je opremljen za postavitev aktivne
opreme operaterja. V funkcijskih lokacijah OŠO je že postavljena aktivna oprema
operaterja za potrebe OŠO Ormož, OŠO Koroška, OŠO Sevnica, OŠO Dolenjska:
 -Ormož je FL Ivanjkovci (OŠO Ormož)
 -Sv. Tomaž je FL Sv. Tomaž (OŠO Ormož)
 -Ribnica na Pohorju je FL Ribnica na Pohorju (OŠO Koroška)
 -Vuzenica je FL Vuzenica (OŠO Koroška)
 -Dravograd je FL Dravograd (OŠO Koroška)
 -Sevnica so FL Tržišče, FL Šentjanž, FL Boštanj, FL Poklek, FL Sevnica, FL Loka, FL
Studenec (OŠO Sevnica)
 -Mirna Peč je FL Mirna Peč (OŠO Dolenjska)
 -Trebnje so FL Dobrnič, FL Trebnje, FL Velika Loka (OŠO Dolenjska)
8. funkcijska lokacija ŠO je del prostora funkcijske lokacije OŠO, kjer se zaključuje ŠO
omrežje ponudnika, in kjer operater preko svoje aktivne opreme dostopa do omrežja
ŠO;
9. REMiS-e (Remote Information Sistem) pomeni Informacijski sistem za pregledovanje,
naročanje in upravljanje storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih. Zagotavlja sprotno
spremljavo odprave napak, vklopov, izklopov in ostalih naročil.
4. Člen
Besedilo 2. člena Medoperaterske pogodbe se dopolni in se po novem glasi:
Predmet pogodbe je uporaba storitve dostopa do ŠO v občini Oplotnica in do ŠO, OŠO5 in
OŠO »Kmetijski sklad« občinah Ormož, Sv. Tomaž, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Dravograd, Sevnica, Mirna Peč, Trebnje.
Operater lahko uporablja storitev dostopa do ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« za dostop
do svojih naročnikov oz. končnih uporabnikov, za povezavo aktivne opreme v funkcijski lokaciji
ŠO z drugo njegovo aktivno opremo ali za ponujanje storitev dostopa do končnih uporabnikov
drugim operaterjem.
Za dostop do ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« lahko operater uporablja tudi aktivno
opremo, ki ni v njegovi lasti (npr. skupna uporaba aktivne opreme več operaterjev).
ŠO poteka od optičnega delilnika funkcijske lokacije, ki je bila zgrajena za potrebe OŠO v
občini Slovenske Konjice, Mestni trg 16, (v nadaljevanju: funkcijska lokacija OŠO) do spojke v
zadnjem jašku kjer je bila puščena rezerva v kablu. Na omenjeno rezervo je ponudnik ŠO
priklopil lastno optično omrežje do gospodinjstev, v sosednji občini Oplotnica. Končni
uporabniki OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad« so zaključeni v funkcijskih lokacijah po
posameznih predhodno zgrajenih OŠO (OŠO Ormož, OŠO Koroška, OŠO Dolenjska, OŠO
Sevnica).

KOROŠKA
RIBNICA

Ribnica na Pohorju 1 (občina)

VUZENICA

Sejmarska ulica 2

DRAVOGRAD
ORMOŽ

Trg 4. Julija

IVANJKOVCI

Ivanjkovci 11 (kontejner)

SVETI TOMAŽ
DOLENJSKA

Sv. Tomaž 37 (občina)v kleti

TREBNJE

Glavarjeva ulica 2, Trebnje (kontejner)

DOBRNIČ

Dobrnič 38, Trebnje (kontejner)

MIRNA PEČ

Trg 2, Mirna peč (prostor v občini)

VELIKA LOKA
SEVNICA

Velika Loka 6, Trebnje (kontejner)

SEVNICA

Prvomajska ulica 15, Sevnica

TRŽIŠČE

Tržišče 8, (kontejner pod hišo 8)

BOŠTANJ

Boštanj 30, (za stavbo kontejner)

POKLEK

Poklek nad Blanco 2, (kontejner)

LOKA

Loka pri Zidanem Mostu 40 (kontejner za GD)

STUDENEC

Studenec 33, (prvo nadstropje)

ŠENTJANŽ

Šentjanž 22 (prvo nadstropje)

Aktivna oprema v funkcijski lokaciji in terminalna oprema pri končnemu uporabniku oz.
naročniku ni predmet te pogodbe, ponudnik zagotavlja storitev ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski
sklad« kot nepresvetljeno optično omrežje. Ponudnik zagotavlja tudi povezavo med aktivno
opremo operaterja v funkcijski lokaciji in optičnim delilnikom v isti funkcijski lokaciji
(povezovalne vrvice) ter priklop povezovalne vrvice.
Storitev uporabe hrbteničnih povezav mora operater dogovoriti z vsakokratnim ponudnikom
hrbtenične povezave in ni predmet te pogodbe.
5. člen
V besedilu Medoperaterske pogodbe se s tem Aneksom za navedbo izraza »ŠO« doda še
OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad«, kjer je to smiselno in se razume, da se vsebina določila
smiselno nanaša tudi na dodatna omrežja, ki so predmet tega Aneksa.
6. Člen
Črta se drugi odstavek v 10. členu Medoperaterske pogodbe in se namesto njega doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
Informacijo o možnosti povezave za posameznega končnega uporabnika operater dobi preko
aplikacije REMiS-e. Podatki o zgrajenih priključnih točkah, do katerih operater dejansko lahko
dostopa preko ŠO, OŠO5 in OŠO »Kmetijski sklad, so na voljo v aplikaciji REMiS-ein na spletni
strani www.infratel.si. Ažurirani seznam zgrajenih priključnih točk bodo za vse operaterje, ki so
podpisniki te pogodbe, redno ob vsaki spremembi sprotno objavljeni preko aplikacije REMiSe. Vpogled v najavo izgradnje priključkov do končnih uporabnikov je javno dostopen podatek.
Za nadaljnje delo bo posameznemu operaterju dodeljeno geslo, ki ga bo pridobil po podpisu

medoperaterske pogodbe in opravljenem izobraževanju. Vse faze aktivacije končnega
uporabnika potekajo preko aplikacije REMiS-e.
KONČNE DOLOČBE
7. Člen
Vsa ostala določila Medoperaterske pogodbe ostanejo nespremenjena in se uporabljajo kot
do sedaj.
8. Člen
Ta Aneks je napisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po dva (2) izvoda.
Aneks začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki.

V Ljubljani, dne .....................

V Ljubljani, dne .....................

Ponudnik:

Operater:

Infratel, d.o.o.
Zef Vučaj,
Direktor
_________________

_________________

