
Gorička bela lisa

MVSZT daleč od obljub za širitev dostopa
do novih informacijskih tehnologij

Konzorcij desetih goričkih občin je
pred poldrugim letom začel pripravo
projekta za gradnjo odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih ko-
munikacij. K projektu so pristopili re-
sno in tudi enotno. Nosilka projekta je
bila Občina Moravske Toplice, ki je k
pripravi pritegnila strokovno verifici-
rane institucije in tudi kljub kar nekaj
neznankam, ki bi se lahko pojavile v

razpisu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, so pripravili
strokoven in tudi za razpisne pogoje
verodostojen projekt.

Ob pripravi dokumentacije je kon-
zorcij pooblastil skupino strokovnja-
kov, da je po objavljenem razpisu iz-
bralanajboljšega zasebnega partnerja,
ki bo sodeloval pri projektu.
Nadaljevanje na 3. strani

To je bilo eno od ključnih meril za
uspešnost na razpisu MVŠZT. Med šti-
rimi potencialnimi zasebnimi partnerji
je bil izbran GVO, kije bil pripravljen so-
delovati v projektu s štiridesetodstotno
lastno udeležbo. Tako bi GVO pri sku-
pno dvajset milijonov evrov vredni na-
ložbi sodeloval z osmimi milijoni evrov.
Ob GVO-ju so se na razpis prijavili še
trije ponudniki, in sicer KOMO, Elektro
Maribor in Telemach iz Murske Sobo-
te. Slednje tri je komisija pozvala k do-
polnitvi vlog. Kljub temu je bil najugo-
dnejši ponudnik GVO, ki je konzorciju
goričkih občin prinesel najvišje možno
število točk. V pritožbenem postopku
sta KOMO in Elektro Maribor zahteva-
la vpogled v ponudbeno dokumentaci-
jo izbranega ponudnika in se nista pri-
tožila oziroma je bil zahtevek za revizijo
zavržen. Prav tako so zavrgli pritožbeni
zahtevek Telemacha, ki pa ni zahteval
vpogleda v dokumentacijo. Zato jih je
presenetilo, ker se je pritožil na držav-
no revizijsko komisijo, čeprav vsebin-
skih argumentov ni imel. Njegova sou-
deležba je bila komaj 18-odstotna in bi
projekt s tako udeležbo verjetno na raz-
pisu propadel. Ob zahtevi državni revi-
zijski komisiji, da pritožbo obravnava
prednostno, se ta ni odzvala in odločila
v prid Telemachu dva dni pred iztekom
formalnega roka. Razlog je bil v neu-
strezni obravnavi Telemachove ponud-
be. Ker gre za odprt razpis, bo verjetno
projekt, kije vreden dobro tretjino vre-
dnosti sedanjega razpisa, padel v vodo.
Kljub vsemu se je konzorcij odločil, da
postopek za izbor zasebnega partnerja
ponovi in s projektom kandidira, verje-
tno v čakalni vrsti na naslednji razpis.

Vprašanje, zakaj ravno Telemach
Murska Sobota. Dejansko ne gre za to
podjetje, ampak družbo Telemach, ki je
očitno ohranila obliko delniške organi-
ziranosti v lokalnih okoljih, kjer je ku-
pila nekdanje kabelske sisteme, zaradi
malih delničarjev. Daje interes Telema-
cha tako velik, je predvsem ponudba
storitev, kjer bi mu minimalna soude-
ležba zasebnega partnerstva zagotovi-
la, če že ne monopolnega položaja pri
ponudbi storitev, vsaj velik vpliv na do-
ločanje pogojev za vstop drugih ponu-
dnikov. Ob tako nizki lastni udeležbi pri
gradnji infrastrukture bi velik del stro-
škov vzdrževanja infrastrukture prene-
sel na lokalne skupnosti, ki v sorazmer-
nem deležu javnih sredstev v naložbi
postanejo njen lastnik. To je eden od
ključnih dejavnikov velike igre.

Ob tem je tudi nekoliko nenavadna
izjava državne sekretarke na posvetu
o odpravi belih lis, naj se usmerijo na
sredstva ministrstva za kmetijstvo, ki
pa imajo drug namen. Namenjena so



odpravljanju informacijskih ozkih grl
v kmetijskih gospodarstvih in ne gra-
dnji javne infrastrukture. Je pa bil v tem
okviru predstavljen projekt brezžičnih
informacijskih povezav, ki je nadgra-
dnja obstoječe in nove infrastrukture,
dosega pa predvsem tista okolja, ki jih
optične povezave ne bodo. V primeru
goričkega konzorcija bi projekt pokril
4058 od nekaj čez 5000 gospodinjstev.
Z izgradnjo optične infrastrukture bi se
izboljšal tudi dostop do širokopasovnih
elektronskih komunikacij tudi tistim,
ki bi ostali na klasični »bakreni poveza-
vi«. Vsako skrajšanje bakrene povezave
z optično dviguje prepustnost klasičnih
»bakrenih vodov«.

In za konec, nenavadno pri projektu
je ponovno lokalno politiziranje in po-
vezovanje nosilcev projekta z njihovo
politično barvo. Tako na račun prejšnje-
ga moravskotopliškega župana Franca
Cipota že krožijo anonimke, da je za-
vestno »zminiral« projekt, ker ni bil iz-
voljen za župana, čeprav sploh ni kan-
didiral za župana. Ob Cipotu pa je bil
pri tem projektu angažiran tudi sedanji
župan - takrat podžupan Alojz Glavač.
Čeprav je projekt sesul navidezen lokal-
ni telekomunikacijski igralec, kije zgolj
tehnična izpostava krovnega Telemacha
z njegovimi družbami, ki imajo isto ali
kakšno drugo ime, gaje vredno nadalje-
vati. Ne samo zaradi enakopravnegado-
stopa do novih tehnologij, ampak tudi
zato, ker gre za nastavek povezovanja,
kjer do zdaj ni bilo metanja polen pod
noge ali nizkih udarcev med lokalnimi
oblastniki.
J. V.

Konzorcij goričkih
občin: Moravske
Toplice (koordinacija
projekta), Cankova,
Grad, Gornji Petrovci,
Hodoš, Kobilje, Kuzma,
Počena, Rogašovci.
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Bodo tudi Križevci, naselje v konzorciju
desetih občin, ki so pripravile vse
potrebno za gradnjo širokopasovnega
optičnega omrežja, ostali brez
povezave zaradi Telemacha iz Murske
Sobote, ki poskuša sesuti projekt?


