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1 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

Evropska digitalna agenda je opredelila potrebo po oblikovanju politik za znižanje stroškov postavitve 

širokopasovnih omrežij, vključno z ustreznim načrtovanjem in usklajevanjem ter zmanjšanjem 

upravnih bremen. Zmanjševanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij visokih 

hitrosti bi prispevalo k digitalizaciji javnega sektorja, s čimer bi poleg zmanjšanja stroškov javne uprave 

in učinkovitejših storitev za državljane spodbudili digitalizacijo vseh sektorjev gospodarstva. 

 

V ta namen sta Evropski parlament in Svet leta 2014 sprejela Direktivo o ukrepih za znižanje stroškov 

za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti1, v kateri izpostavlja pomen 

ukrepov, povezanih z zniževanjem stroškov gradnje. Za postavitev žičnih in brezžičnih elektronskih 

komunikacijskih omrežij visokih hitrosti so namreč potrebne precejšnje naložbe, pomemben delež teh 

naložb pa je namenjen za stroške gradbenih del nizke gradnje. Z omejitvijo nekaterih gradbenih del 

nizke gradnje bi lahko pripomogli k učinkovitejši postavitvi širokopasovnega omrežja. Glavni del teh 

stroškov se lahko pripiše neučinkovitostim v postopku postavitve v zvezi z uporabo obstoječe pasivne 

infrastrukture (na primer kanalov, vodov, vstopnih jaškov, omaric, drogov, stebrov, anten, stolpov in 

drugih podpornih objektov), ozkim grlom, povezanim z usklajevanjem gradbenih del, zapletenim 

upravnim postopkom za izdajo dovoljenj in ozkim grlom, povezanim z napeljavo omrežij v stavbah, kar 

postavlja precejšnje finančne ovire predvsem za podeželska območja. Ukrepi, omenjeni v direktivi, so 

namenjeni povečanju učinkovitosti uporabe obstoječe infrastrukture in zmanjšanju stroškov ter ovir 

pri izvajanju novih gradbenih del nizke gradnje, njihov namen pa je prispevati k hitri in obsežni 

postavitvi elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti ob hkratnem ohranjanju učinkovite 

konkurence, ne da bi to negativno vplivalo na zaščito, varnost in brezhibno delovanje obstoječe javne 

infrastrukture. 

 

Direktiva zahteva prenos svojih določb v nacionalno zakonodajo članic EU do 1. januarja 2016, vendar 

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) z leta 2013 že sedaj vsebuje določene rešitve, ki so v 

skladu z zahtevami direktive.  

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših določb ZEKom-1: 

 

• Javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura se za potrebe prostorskega 

načrtovanja šteje za gospodarsko javno infrastrukturo. S tem se dodatno omogoča stavbno 

opremljanje zemljišč. 

• Gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ter drugih elektronskih 

omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava je v javno 

korist. Z zakonsko določbo, da je gradnja teh komunikacijskih omrežij v javno korist, je tako 

omogočeno sprožiti postopek razlastitve oziroma ustanovitve služnosti na tujih 

nepremičninah. 

• Vsa komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura, kjer dejanske in tehnične možnosti 

to dopuščajo, morajo biti zgrajena tako, da omogočajo skupno uporabo. S tem namenom je 

 
1 Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij 
visokih hitrosti, 2014. 
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potrebno pri gradnji predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča souporabo. Z 

namenom omejevanja večkratnih posegov v prostor ta obveznost velja za vse novogradnje. 

• Prav tako mora biti zaradi učinkovitosti gradnje hišnih komunikacijskih napeljav pri 

večstanovanjskih ter poslovnih stavbah predvidena in grajena centralna vstopna točka, ki 

omogoča različnim operaterjem povezavo do vsakega posameznega dela stavbe posebej. 

• Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih 

komunikacijskih omrežij. 

• Dostop do gradbeniške infrastrukture je ključen za vzpostavitev vzporednih omrežij in s tem 

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

da lahko oceni, kje so na voljo različne zmogljivosti, ki bi zainteresiranim soinvestitorjem lahko 

koristile pri gradnji. Iz navedenega razloga mora investitor v javna komunikacijska omrežja in 

pripadajočo infrastrukturo, investitor v elektronska komunikacijska omrežja in infrastrukturo 

za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči, kot tudi investitor v 

druga elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki je zgrajena na 

nepremičninah v lasti oseb javnega prava, sporočiti AKOS namero načrtovane gradnje in svoj 

poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. 

S tem imajo druge fizične ali pravne osebe, ki zagotavljajo komunikacijska omrežja, možnost, 

da svoja omrežja zgradijo istočasno, pri čemer lahko z investitorjem delijo stroške gradbeniške 

infrastrukture. Da pa bi bilo to mogoče, mora investitor sporočiti AKOS namero načrtovane 

gradnje v časovnem okvirju, ki še omogoča upoštevanje želja potencialnih soinvestitorjev. 

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

objavljene namere investitorjev o načrtovani gradnji s pozivom soinvestitorjem v elektronska 

komunikacijska omrežja k skupni gradnji.  

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

in vodna infrastruktura, morajo svoja omrežja načrtovati in graditi tako, da se v skladu s 

tehničnimi možnostmi hkrati z njimi lahko gradi elektronsko komunikacijsko omrežje in 

pripadajoča infrastruktura. S tem se poskuša preprečevati podvajanje del in posegov v prostor 

ter zmanjšuje z njimi povezane stroške, saj si soinvestitorja stroške gradnje delita, kar na koncu 

znižuje tudi stroške za uporabo storitev za končne uporabnike. 

• Za gradnjo komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financira iz javnih 

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

javnih sredstev, je določena posebna in dodatna obveznost, da investitor pri gradnji te 

infrastrukture položi prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke iz Zbirnega katastra 

gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na območju gradnje take kabelske kanalizacije še 

ni na voljo in če ni pridobil zainteresiranega soinvestitorja k skupni gradnji. Tudi s to določbo 

se poskuša omejiti nepotrebne posege v prostor.  
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Eden pomembnih potencialov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je tudi 

medsebojno dopolnjevanje z zmogljivostmi in investicijami v druge gospodarske javne infrastrukture, 

na primer v elektroenergetsko omrežje. Elektroenergetsko oziroma pametno omrežje lahko 

stroškovno učinkovito vključuje vse proizvodne vire, odjemalce in tiste, ki so oboje, s ciljem ekonomsko 

učinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in 

varnosti dobave električne energije. To omrežje vključujejo vse več naprav, ki proizvajajo električno 

energijo iz obnovljivih virov, vse to pa – skupaj z električnimi avtomobili in novimi tehnologijami za 

shranjevanje električne energije – zahteva veliko boljše upravljanje rabe energije. Distributerji 

električne energije so zato začeli izvajati sistem naprednega merjenja porabe električne energije, ki bo 

omogočal upravljanje in redno daljinsko odčitavanje števcev ter zajem preostalih podatkov o porabi, 

ponekod bo možno tudi daljinsko odčitavanje porabe plina, vode in energije za toplovodno ogrevanje. 

V praksi pomeni to gradnjo optične komunikacijske infrastrukture do vseh transformatorskih postaj v 

naseljih, ki pa niso oddaljene več kot 500 m od najbolj oddaljenega končnega uporabnika2.  

 

V nadaljevanju poglavja je, z namenom racionalizacije stroškov gradnje širokopasovnega omrežja, 

opisano obstoječe stanje javne infrastrukture, navedene pa so tudi načrtovane investicije v javno 

infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov. Podatki naj bodo izvajalcu gradnje omrežja v pomoč pri 

uskladitvi dinamike gradbenih in drugih del pri gradnji omrežja z dinamiko del na ostali občinski 

infrastrukturi. 

  

 
2 Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016. 



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi. 

Stran 6 

1.1 Obstoječe stanje javne infrastrukture 

Promet 

Cestno omrežje na območju občine tvorijo: 

• državne ceste (glavna cesta I. reda G 1-1 (Vič – Dravograd - Maribor – Miklavž) - glavna nosilka 

prometa občino povezuje z Mariborom na vzhodu in Dravogradom na zahodu in regionalne 

ceste R2-435 (Maribor - Ruše – Selnica), R3-706 (Ožbalt – Zgornja Kapla – Remšnik in Hajdičev 

mlin – Gradišče) in R3–707 (Sp. Selnica – Duh na Ostrem Vrhu) 

• občinske ceste (lokalne ceste (razvrščene v podkategorijo na mestne ceste in krajevne ceste) 

in javne poti ter 

• nekategorizirane ceste. 

 

Osrednjo kolesarsko povezavo predstavlja Dravska kolesarska pot, ki povezuje občino Selnica ob Dravi 

s sosednjimi občinami ob reki Dravi.3 

 

V občini Selnica ob Dravi najdemo več različno kategoriziranih državnih cest med katerimi so glavne 

ceste (G1) in dve različno klasificirani regionalni cesti(R2, R3). Občinske ceste so vse preostale javne 

ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste so kategorizirane na lokalne ceste (LC), 

krajevne ceste (LK) in javne poti (JP). Skupaj je v občini kategoriziranih za 483,3 km različnih cest. 

 

V spodnji tabeli je prikazana dolžina cest v občini Selnica ob Dravi, po posameznih kategorijah. 

 

Tabela 1: Dolžina cestnih odsekov po kategorijah v občini Selnica ob Dravi 

Kategorija ceste Dolžina (km) 

Državne cest: 29,4 

- glavne ceste II - G2 11,2 

- regionalne ceste II – R2 1,1 

- regionalne ceste III - R3 17,1 

Občinske ceste: 64,8 

- lokalne ceste - LC 16,6 

- mestne(krajevne) ceste – LK 0,5 

- javne poti - JP 47,7 

Skupaj (km): 94,2 

Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, podatki za leto 2016, 2019 

 

 
3 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Selnice ob Dravi 
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Slika 1: Prometna infrastruktura na območju občine Selnica ob Dravi 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Selnica ob Dravi, 2019. 
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Telekomunikacije 

Za zagotovitev redudančnih povezav in vpetosti območja občine v nacionalno TK omrežje se načrtuje 

izgradnja povezav Podvelka - Ožbalt - Selnica ob glavni cesti G1 kot GJI.3 

 

Slika 2: Komunikacijsko omrežje 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Selnica ob Dravi, 2019. 
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Vodovod 

Omogoči se varovanje in dopolnjevanje vodnega vira Selniška dobrava, kjer za potrebe redne oskrbe s 
pitno vodo neustrezno obratuje raziskovalni vodnjak GV-1 kot glavni oziroma edini vodni vir za občini 
Ruše in Selnica ob Dravi. Zagotovi se iz Vrbanskega platoja z izgradnjo magistralnega cevovoda 
Brestrnica–Jelovec, ki se naveže na rekonstruirani regionalni vodovodni cevovod Selnica–Jelovec.3 
 

Slika 3: Kanalizacijsko in vodovodno omrežje v občini Selnica ob Dravi 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Selnica ob Dravi, 2019. 
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Energetika 

Na območju občine so izgrajeni naslednji objekti in vodi za proizvodnjo in prenos električne energije v 

nadzemni in podzemni izvedbi: 

• HE Fala 

• DV 2x110 kV Vuhred – Pekre (sever in jug) z odcepom 2x110 kV za TP Korund 

• DV 2x110 kV odcep Karbid (Ruše) 

• DV 1x110 kV Ožbalt – Fala 

• DV 1x110 kV Ožbalt- Ruše 

• DV 2x110 kV Fala – Pekre (sever in jug) z odcepom 2x110 kV za TP Karbid 

• srednjenapetostno omrežje (20 kV in 35 kV) 

• transformatorske postaje 20/0,4 kV in  

• pripadajoče nizkonapetostno omrežje.  

Srednjenapetostno omrežje je z električno energijo napajano iz RTP 110/20 kV Ruše.3 
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Slika 4: Energetika v občini Selnica ob Dravi 

 
Vir: Spletni GIS portal občine Selnica ob Dravi, 2019. 
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1.2 Načrtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih 

projektov 

Načrtovane investicije v infrastrukturo 

 

Tabela 2: Načrtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov  

Načrtovane investicije  Leto izvedbe  Opis 

Prometna infrastruktura     

Ureditev ceste Habidov jarek 2019  

Ureditev ceste na Vinski vrh 2019  

Cesta Lipušev jarek 2019  

Cesta Kobanska-Sobich-Kajzer 2019  

Janževa gora 2019  

Cesta k šoli Sveti Duh 2019  

G1 – križišče Šantl 2019  

Cesta Selniška graba 2019  

Vir: Proračun občine Selnica ob Dravi za leto 2019, NRP 2019-2022  


