WiFi4EU – Vprašanja in odgovori
1. OZADJE
1.1 Kakšen je splošni cilj pobude WiFi4EU?
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti
po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave,
knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni
za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo
storitev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.

1.2 Kdo lahko sodeluje pri pobudi WiFi4EU?
Pobuda WiFi4EU je namenjena organom javnega sektorja držav članic EU in sodelujočih držav EGP
(Norveške in Islandije). Pri njej lahko sodelujejo samo občine (ali enakovredne lokalne uprave) ali
zveze občin. Seznam organov, ki se lahko prijavijo na četrti razpis, je bil dogovorjen z državami
članicami in je na voljo na naslednji povezavi: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/listeligible-entities-wifi4eus-fourth-call
V celotnem času trajanja pobude WiFi4EU lahko vsaka občina prejme le en bon. Zato občine, ki so na
prejšnjih razpisih v okviru pobude WiFi4EU že prejele bon, niso bile upravičene do prijave na poznejši
razpis, občine, ki niso bile uspešne, pa bi lahko poskusile znova in se prijavile na poznejše razpise.

1.3 Kakšna je vrednost bona WiFi4EU?
Vrednost posameznega bona, ki se dodeli, znaša 15 000 EUR.

2. REGISTRACIJA
2.1 Katere občine in zveze, ki jih sestavljajo občine, se lahko registrirajo? Kako
in kdaj se lahko registriramo?
Za prijavo na pobudo WiFi4EU morajo vse občine (ali zveze občin), ki izpolnjujejo pogoje in so
vključene v zgoraj navedeni seznam (vprašanje 1.2), najprej vnesti svoje podatke za registracijo prek
portala WiFi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Upoštevajte, da je treba pri postopku registracije uporabiti račun EU Login, vezan na občino.
(Dodatne informacije o tem, kako ustvariti račun EU Login, so na voljo na povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
).

1

Registracijo začnite na domači strani portala WiFi4EU. Nato s spustnega seznama izberite svojo
občino. Navedite zahtevane podatke o občini (vključno z državo, vrsto organizacije, ki se registrira
(občina ali zveza), in naslovom).
Vključite kontaktne podatke župana / predsednika občine / zakonitega zastopnika, tj. osebe, ki je
pristojna za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Opozorilo: priporočamo, da se za
podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev navede SAMO predsednik občine / župan in ne
kateri koli zakoniti zastopnik občine. Če bi župan / predsednik občine kljub temu želel imenovati
drugo osebo za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (tj. „pooblaščeno osebo“), je
treba pri registraciji navesti tudi kontaktne podatke te „pooblaščene osebe“.
Upoštevajte, da je dostop do portala vedno vezan na osebo, vključno z njenim elektronskim
naslovom, ki je ustvarila račun EU Login med postopkom registracije in je zato na portalu navedena
kot „kontaktna oseba“. Če želite v svojo prijavo vključiti „pooblaščeno osebo“, vam svetujemo, naj bo
to ista oseba, kot je „kontaktna oseba“ (vključno z navedenim elektronskim naslovom), da se olajša
postopek podpisovanja sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.
„Zveze občin“ lahko registrirajo več občin, da se poenostavi upravljanje navedenih registracij. Vendar
bo morala vsaka zveza za vsako občino, ki je vključena v registracijo, na spletu oddati ločeno končno
prijavo. Upoštevajte, da zveze občin niso upravičene do bona; vsak bon se podeli samo eni upravičeni
občini.
V vseh primerih se objavi samo ime registrirane občine. (Glejte vprašanje 8.1 o varstvu podatkov.)
Občinam pri registraciji (ali prijavi) ni treba predložiti tehničnih opisov ali dokumentacije o omrežju
Wi-Fi, ki bo vzpostavljeno. Tudi predhodne ocene stroškov projekta (npr. ocene podjetij za
namestitev omrežja Wi-Fi) niso potrebne.

2.2 Smo podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi. Kako in kdaj se lahko
registriramo? Kako lahko spremenimo svoje podatke?
Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se spodbujajo k sodelovanju v pobudi WiFi4EU. Seznam
registriranih podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi je na voljo na portalu WiFi4EU. Občine, ki so prejele
bon in na svojem območju iščejo podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bi lahko nudila ustrezne
storitve, si lahko ogledajo ta seznam.
Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi bi morala izraziti interes z registracijo na portalu WiFi4EU.
Registracijo začnite na domači strani portala WiFi4EU. Navedite informacije o državah in regijah
delovanja ter kontaktne in bančne podatke podjetja.
Svoje podjetje registrirajte na portalu samo ENKRAT. Če ne morete dostopati do svoje registracije ali
je spremeniti, se obrnite na službo za pomoč https://europa.eu/european-union/contact/write-tous_sl.
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Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se lahko registrirajo na portalu WiFi4EU kadar koli. Vendar
morajo biti registrirana na portalu, če jih je izbrana občina najela za namestitev omrežja WiFi4EU, da
bodo lahko po zaključku projekta predložila zahtevane informacije o izvedbi omrežja.

2.3 Kako lahko urejam/posodobim podatke o registraciji svoje občine na
portalu?
Občine lahko kadar koli spremenijo skoraj vse svoje podatke, registrirane na portalu, razen v kratkem
obdobju, ko je objavljen razpis, in v primeru občin, ki jim je bil dodeljen bon, v času med njihovim
podpisom in sopodpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev s strani INEA. Te spremembe
lahko vključujejo npr. posodobitev imena in/ali elektronskega naslova župana / predsednika občine /
zakonitega zastopnika po občinskih volitvah ali notranjih spremembah v organizaciji ali spremembe
imena in/ali naslova kontaktne osebe, dokazil itd.
Edini podatek, ki ga občina ne more neposredno spremeniti/posodobiti, je elektronski naslov osebe,
ki je izvirno registrirala občino na portalu, ker je ta povezan z računom EU Login kontaktne osebe. Za
posodobitev/spremembo elektronskega naslova kontaktne osebe lahko zaprosite Evropsko izvajalsko
agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA), in sicer po naslednjem postopku:
1. pošljite elektronsko sporočilo na naslov HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu in v vrstici z
zadevo navedite „CONTACT PERSON UPDATE“,
2.
vključite navedite naslednje informacije:
▪ ime občine,
▪ ime države,
▪ obstoječi elektronski naslov kontaktne osebe, kot je viden na portalu
WiFi4EU,
▪ novi elektronski naslov kontaktne osebe ter njeno ime in priimek.
(Elektronski naslov mora biti najprej registriran na računu EU Login. Dodatne informacije o tem, kako
ustvariti račun EU Login, so na voljo na povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf.)
Občine s takšno prošnjo potrdijo, da so informacije, navedene v elektronskem sporočilu, pravilne in
se bodo kot take uporabljale za vso korespondenco ali nadaljnje postopke, povezane s pobudo
WiFi4EU.
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) bo na vašo zahtevo vnesla
potrebne spremembe in vas obvestila, takoj ko bodo izvedene.

3. PRIJAVA
3.1 Smo občina. Kako in kdaj se lahko prijavimo?
Za prijavo na razpis WiFi4EU se morajo občine najprej registrirati na portalu WiFi4EU z veljavnim
računom EU Login.
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Ko se bo razpis začel, se bodo občine lahko prijavile na razpis na portalu s klikom na gumb „Prijavite
se za bon“ na strani „Moja registracija“.

3.2 Kateri dokumenti so potrebni za prijavo?
Če se želijo občine prijaviti, morajo najprej dokončati registracijo tako, da na portal WiFi4EU naložijo
naslednji zahtevani dokazili:
1. izpolnjen obrazec „Dokazilo o soglasju“, vključno s kopijo potnega lista ali osebne izkaznice
zakonitega zastopnika / župana / predsednika občine,
2. kopijo akta o imenovanju zakonitega zastopnika ali dokument, ki dokazuje, da zakoniti zastopnik
(župan / predsednik občine) zakonito zastopa občino.
Če želi zakoniti zastopnik pooblastiti osebo za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v
svojem imenu, je treba najpozneje pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev
predložiti tudi naslednja dodatna dokumenta:
– obrazec „Pooblaščena oseba“, ki sta ga podpisala zakoniti zastopnik (tj. župan / predsednik
občine) in pooblaščena oseba, ki bo podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev,
– kopijo potnega lista / osebne izkaznice pooblaščene osebe.
Obrazca „Dokazilo o soglasju“ in „Pooblaščena oseba“ sta na voljo v vseh jezikih držav članic na
portalu WiFi4EU na strani „Moja registracija“.
Vse predloge dokazil so na voljo na spletni strani WiFi4EU Evropske izvajalske agencije za zdravje in
digitalno tehnologijo (HADEA): https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu_en. Izpolnjena dokazila je treba na portal WiFi4EU na strani „Moja registracija“
naložiti kot ločene dokumente v ustreznem formatu (.pdf, .png ali .jpg).

3.3 Ali je mogoče že začeti delo na našem omrežju Wi-Fi in pozneje unovčiti
bon, če nam bo dodeljen?
Po
finančni
uredbi
EU
(glejte
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/sl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) ni mogoče za nazaj dodeliti nepovratnih sredstev za ukrepe,
ki so že dokončani. Z drugimi besedami, namestitev omrežja, ki je v celoti zaključeno in predano v
uporabo pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ni upravičena do bona.

4. IZBIRA IN DODELITEV
4.1 Kako bodo izbrani upravičenci do bona?
Občine bodo izbrane po vrstnem redu oddanih prijav glede na datum in čas oddaje prijave (tj. čas, ko
so pritisnile na gumb za prijavo na portalu in NE datum in čas registracije). Dodatne informacije o
izbirnem postopku so na voljo v oddelku 7 besedila razpisa.
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4.2 Ne morem podpisati sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Kaj naj
storim?
Podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev je lahko v izjemnih primerih onemogočen zaradi
načina izvedbe registracije na portalu.
Na primer: če je elektronski naslov župana / predsednika občine / zakonitega zastopnika enak
elektronskemu naslovu kontaktne osebe, vendar sta imeni župana in kontaktne osebe različni, je
možno, da podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ni mogoč. Najlažja rešitev za odpravo
te težave je, da občina spremeni elektronski naslov župana (glejte vprašanje 2.3). Namesto tega lahko
občina kontaktno osebo pooblasti za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Če naletite na računalniško/tehnično težavo, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, pri čemer
razložite, v čem je težava, in po potrebi predložite posnetke zaslona.

4.3 Kako deluje rezervni seznam?
Če bodo pri kakem razpisu postala na voljo dodatna sredstva in če je občina na še veljavnem
rezervnem seznamu za ta razpis, lahko občina prejme povabilo, da podpiše sporazum o dodelitvi
nepovratnih sredstev.
V praksi to pomeni, da je, če prijavitelj z glavnega seznama umakne prijavo, izbran prijavitelj z
rezervnega seznama po vrstnem redu oddanih prijav in po načelu geografske uravnoteženosti, kot je
navedeno v merilih za izbor (oddelek 7) besedila razpisa.
Vsi prijavitelji z rezervnega seznama bodo po elektronski pošti pravočasno obveščeni, ali so še na
voljo proračunska sredstva in ali obstaja možnost za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih
sredstev.

4.4 Ali lahko od pobude WiFi4EU odstopim tudi po podpisu sporazuma o
dodelitvi nepovratnih sredstev?
Da, občina se lahko tudi po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev na portalu WiFi4EU
še vedno odloči za odstop od pobude WiFi4EU. V tem primeru mora občina obvestiti Evropsko
izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) (na naslovu HADEA-CEFWiFi4EU@ec.europa.eu) in predložiti uradno pismo, ki ga podpiše župan in v katerem so jasno
navedeni razlogi za odstop. Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA)
bo nato obdelala odstop in o tem ustrezno obvestila občino.

5. IZVAJANJE IN DELOVANJE
(Glede posebnih tehničnih vprašanj glejte tudi oddelek 9.)
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5.1 Naši občini je bil dodeljen bon in naš sporazum o dodelitvi nepovratnih
sredstev sta podpisali občina in Evropska komisija / Izvajalska agencija za
inovacije in omrežja (INEA). Kakšen je naslednji korak?
Občina mora zagotoviti, da bo v 32 mesecih (za 1. 2. in 3. razpis) oz. v 24 mesecih (za 4. razpis) po
sopodpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev namestitev dokončana in bo nameščeno
omrežje začelo delovati.
Najprej mora občina izbrati podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bo opravilo delo. (Upoštevajte,
da se mora izbrano podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi prav tako registrirati na portalu – glejte
vprašanje 2.2.)
Vsaka občina lahko za namestitev brezžične opreme izbere podjetje za namestitev Wi-Fi po svoji
presoji. Komisija/Izvajalska agencija ne bo posegala v pogodbeno razmerje med občino in izbranim
podjetjem za namestitev omrežja Wi-Fi.
Občine bodo določile „središča javnega življenja“, kamor bodo nameščene dostopne točke WiFi4EU.
Dostopne točke Wi-Fi je treba namestiti tam, kjer še ni podobnih ponudb za brezplačni brezžični
dostop do interneta.
Občine so odgovorne za financiranje internetne naročnine in vzdrževanje opreme, da lahko
državljanom in obiskovalcem ponujajo brezplačno brezžično povezavo visoke kakovosti najmanj tri
(3) leta po namestitvi omrežja.
Občine morajo na javnih mestih, ki ponujajo internetno povezavo WiFi4EU, tudi jasno prikazati
vizualno podobo WiFi4EU. Dodatne informacije o pravilih celostne podobe in emblemu/logotipu
WiFi4EU so na voljo na strani WiFi4EU Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo
(HADEA): https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en
Več informacij o posebnih tehničnih zahtevah pobude je na voljo v oddelku 6.2 besedila razpisa.

5.2 Kritju katerih stroškov je bon namenjen?
Bon WiFi4EU je pavšalni znesek, namenjen le kritju stroškov nakupa in namestitve opreme za
dostopne točke Wi-Fi, ki izpolnjujejo zahteve iz besedila razpisa in Priloge I k sporazumu o dodelitvi
nepovratnih sredstev, ki je bil podpisan z izbranimi občinami.
Oprema vključuje elemente, ki so potrebni za vzpostavitev omrežja WiFi4EU, kot so napajalniki (npr.
adapter za napajanje prek etherneta (PoE), električni adapter, stikalo PoE) ali oprema za povezavo z
internetom (npr. usmerjevalniki, stikala, požarni zidovi). Glavni cilj bona pa morajo biti dostopovne
točke in spoštovanje zahtevanega najmanjšega števila dostopovnih točk, ki jih je treba namestiti
(glejte tudi vprašanje 9.2).
Občine se lahko odločijo tudi za zakup opreme z možnostjo nakupa.
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Občine bodo odgovorne za kritje stroškov povezljivosti (internetna naročnina), vzdrževanja in
delovanja opreme najmanj tri (3) leta.
Posebni podatki o plačilih so na voljo tudi v oddelku 6 v nadaljevanju.

5.3 Kritju katerih stroškov bon ni namenjen?
Bon ne krije opreme za razširitev vmesnega povezovalnega omrežja z druge lokacije na lokacijo
WiFi4EU. Internetna povezava bi morala biti že na voljo na kraju vzpostavitve omrežja, občina pa je za
njeno vzdrževanje odgovorna tri leta.

5.4 Ali je projekt lahko zastavljen širše od tega, kar financira bon? Ali je
možno povezati več središč lokalnega javnega življenja?
Občine lahko bon WiFi4EU uporabijo za delno financiranje projekta večje vrednosti; zato so vsi stroški
opreme in namestitve, ki presegajo vrednost bona, predmet pogodbe med dobaviteljem in občino.
Več središč lokalnega javnega življenja se lahko na primer poveže z enim omrežjem (enojnim
prestreznim portalom) ali več omrežji (različnimi prestreznimi portali). Če stroški za opremo in
namestitev presegajo vrednost bona, bi morale dodatne stroške financirati občine ali drugi
nacionalni/regionalni viri financiranja.

5.5 Ali se obstoječa javna omrežja Wi-Fi lahko pridružijo pobudi WiFi4EU?
Obstoječa javna omrežja Wi-Fi se bodo lahko pridružila pobudi WiFi4EU, če bodo izpolnjevala pogoje
in tehnične specifikacije iz Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, tako da ne bodo
spreminjala glavnih funkcij pobude WiFi4EU, kot so na primer brezplačni dostop brez
diskriminatornih pogojev, in če bodo spoštovala zahteve glede blagovnih znamk.
Obstoječa omrežja se bodo lahko pridružila pobudi WiFi4EU tudi brez uporabe bonov. Trenutno se
ukvarjamo z oblikovanjem ustreznih rešitev za različne okoliščine, ki bi se lahko pojavile.

5.6 Kaj pomeni „hitrost prenosa najmanj 30 Mb/s“, ki naj bi jo zagotavljala
omrežja WiFi4EU?
Omrežja WiFi4EU morajo vsem končnim uporabnikom zagotavljati izkušnjo interneta visoke
kakovosti. Vse občine, ki jim je bil dodeljen bon, morajo zato upoštevati pogoje iz oddelka I.3
sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: „upravičenec se naroči na internetno povezavo, ki na
množičnem trgu njegovega območja omogoča največjo hitrost, v vsakem primeru pa na tisto, ki
omogoča hitrost prenosa najmanj 30 Mb/s. Upravičenec tudi zagotovi, da je hitrost tega vmesnega
povezovalnega omrežja vsaj enakovredna povezljivosti, ki jo uporablja – če jo uporablja – za svoje
notranje potrebe.“
Da bi preverili skladnost z navedeno pogodbeno zahtevo, bo v drugi fazi izvajanja pobude WiFi4EU
(glejte vprašanje 9.4), načrtovani za leto 2020, dovoljeno spremljati izpolnjevanje zahtev glede
kakovosti storitve dostopovnih točk WiFi4EU v skladu s členom I.3. vzorčnega sporazuma o dodelitvi
nepovratnih sredstev. Pri vsakem omrežju mora skupna kumulativna hitrost prenosa vseh
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dostopovnih točk (ki jih mora biti najmanj deset) znašati vsaj 30 Mb/s. Občine se spodbuja, da
zagotovijo najvišjo možno hitrost v interesu končnih uporabnikov in v skladu s cilji glede povezljivosti,
ki jih je določila Evropska komisija (uvodna izjava (2) Uredbe (EU) 2017/1953 – glejte https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7 Kaj se zgodi, če hitrosti prenosa 30 Mb/s ni mogoče zagotoviti?
V skladu s Prilogo I / členom I.3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev se občina na množičnem
trgu naroči na internetno povezavo, ki ustreza najvišji razpoložljivi hitrosti na območju, in zagotovi,
da je hitrost tega vmesnega povezovalnega omrežja vsaj enaka tisti (če obstaja), ki jo občina
uporablja za svoje notranje potrebe po povezljivosti, in v vsakem primeru takšna, ki ponuja hitrost
prenosa najmanj 30 Mb/s. Ta zahteva je torej namenjena vmesnemu povezovalnemu omrežju za
internetno povezljivost in ne uporabniku. Povezljivost vmesnega povezovalnega omrežja, ki doseže
30 Mb/s, mora biti dosežena v 32 mesecih (za 1., 2. in 3. razpis) in v 24 mesecih (za 4. razpis) po
sopodpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Začasna poslabšanja hitrosti zaradi
nepričakovanih okoliščin so sprejemljiva, vendar jih je treba sistematično spremljati in o njih poročati.
Poslabšanje hitrosti ne sme biti posledica zmanjšane hitrosti vmesnega povezovalnega omrežja. Cilj
ni imeti le brezplačno brezžično povezavo, temveč imeti takšno, ki je hitra in učinkovita.

5.8 Kaj je „prost dostop“?
Kot je navedeno v uvodni izjavi (4) Uredbe (EU) 2017/1953 (glejte https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=sl), mora biti storitev na dostopnih točkah WiFi4EU
brezplačna, tj. „se [mora] zagotavlja[ti] brez ustreznega nadomestila, bodisi neposrednega plačila
bodisi drugih vrst nadomestil, kot sta oglaševanje ali posredovanje osebnih podatkov v komercialne
namene“ prva tri (3) leta delovanja.
Vsak oglas na prestreznem portalu (tj. spletna stran občine, ki je prikazana na novo priključenim
uporabnikom), ki predstavlja vir dohodka občine ali obveznost za končne uporabnike, da kupijo kateri
koli izdelek ali storitev za dostop do omrežja, ne izpolnjuje pogojev za „brezplačno“ v smislu te
uredbe.

5.9 Kakšna je veljavnost bona WiFi4EU?
Bon WiFi4EU začne veljati na datum, ko Evropska izvajalska agencija sopodpiše sporazum o dodelitvi
nepovratnih sredstev, in se izteče ob koncu obdobja za izvedbo.
Začetno obdobje za izvedbo je bilo 18 mesecev, vendar je bilo nato dvakrat podaljšano, da bi ublažili
posledice pandemije COVID-19 na uvedbo omrežij WiFi4EU, kar je privedlo do 32-mesečnega
obdobja za izvedbo za upravičence z razpisov 1, 2 in 3 in do 24-mesečnega obdobja za izvedbo za
upravičence z razpisa 4. Vsi roki za izvedbo so na voljo na spletnem mestu Evropske izvajalske
agencije
za
zdravje
in
digitalno
tehnologijo
(HADEA):
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en
Bon po tem najdaljšem možnem obdobju za izvedbo poteče, podjetja za namestitev Wi-Fi pa ga ne
bodo mogla več unovčiti.
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5.10 Kaj se zgodi, če omrežje WiFi4EU ni priglašeno v roku za izvedbo?
Vsi roki za izvedbo so na voljo na spletnem mestu Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno
tehnologijo
(HADEA):
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu/deadlines-wifi4eu-beneficiaries_en Po preteku roka za izvedbo niti ne more podjetje
za namestitev omrežja Wi-Fi predložiti poročila o namestitvi niti ne more občina odobriti poročila o
namestitvi na portalu WiFi4EU. Bona ni mogoče izplačati, ker projekt ni bil zaključen v obdobju za
izvedbo, predvidenem v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
V skladu s členom II.25.4 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev se občina in izbrano podjetje za
namestitev Wi-Fi mesec dni pred iztekom roka za izvedbo o tem obvestita v prvem uradnem
obvestilu, v katerem je hkrati tudi poudarjeno, da bon ne bo izplačan, če občina ne odobri poročila o
namestitvi pred iztekom roka za izvedbo. Po izteku roka za izvedbo se občini in izbranemu podjetju za
namestitev Wi-Fi pošlje drugo uradno obvestilo o tem, da je bon WiFi4EU izgubljen.
Če občina ali podjetje za namestitev Wi-Fi ni prejelo nobenega od uradnih obvestil, o tem nemudoma
obvestite skupino WiFi4EU po elektronski pošti na naslov HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11 Ali se za omrežja WiFi4EU uporabljajo kakšni varnostni elementi?
Nekateri varnostni elementi bodo vključeni v tehnične specifikacije opreme in podrobno opisani v
sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, zlasti v Prilogi I. Nazadnje pa bodo občine odgovorne za
upravljanje vsakega omrežja WiFi4EU na lokalni ravni in tako določile varnostne nastavitve v skladu s
pravom EU in nacionalno zakonodajo.
V začetni fazi javnih dostopnih točk WiFi4EU ne bo treba šifrirati. Predvideno pa je, da bo v drugi fazi
vzpostavljena skupna platforma za avtentikacijo, ki bo vsebovala dodatne varnostne elemente za
povezovanje končnih uporabnikov in olajševala nemoteno gostovanje na dostopnih točkah WiFi4EU
na različnih območjih.

5.12 Kakšen je rok za izbiro ponudnika za namestitev omrežja?
Občine imajo 32 mesecev (za 1., 2. in 3. razpis) ali 24 mesecev (za 4. razpis) časa za izvedbo projekta v
skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev. Upoštevajte, da v tem 32-mesečnem obdobju
(za razpise 1, 2 in 3) ali 24-mesečnem obdobju za izvedbo (za razpis 4) ni nobenega roka za izbiro
podjetja za namestitev. Vendar je zelo priporočljivo, da občine opravijo izbiro na portalu WiFi4EU čim
prej, da ne bi prekoračile končnega roka za izvedbo in da se omogočijo drugi pomembni koraki, ki jih
je treba opraviti pred tem rokom.

9

6. PLAČILO
6.1 Kako se lahko unovči bon, tj. kakšni so koraki, ki vključujejo plačilo družbi
za namestitev omrežja Wi-Fi?
Da bi podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi lahko unovčilo bon Evropske komisije v višini 15 000 EUR,
mora dokončati vse naslednje korake v navedenem redu:
1. Podjetje za namestitev mora biti registrirano na portalu WiFi4EU.
2. Občina mora izbrati podjetje za namestitev kot svojega ponudnika na portalu.
3. Podjetje za namestitev mora vnesti enega ali več bančnih računov na portalu WiFi4EU (v
oddelku „Bančni račun“ na strani „Moja registracija“) z vsemi ustreznimi podatki in dokazili.
Samo registracija katerega koli bančnega računa ne pošlje bančnega računa v potrditev.
Izpolniti je treba tudi točko 4.
4. Podjetje za namestitev mora povezati (enega od) svojih registriranih bančnih računov z
občino za plačilo. To se izvede v oddelku „Bančni račun“ na strani „Moja namestitev“ portala
WiFi4EU, tako da kliknete na „Izberite bančni račun“. Šele nato bo Komisija začela s
potrditvijo bančnega računa.
5. Komisija mora podatke o bančnem računu potrditi na portalu WiFi4EU (glejte tudi vprašanji
6.5 in 6.6).
6. Podjetje za namestitev mora predložiti poročilo o namestitvi omrežja (v skladu s členom 4
sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev), ki ga morata nato na portalu WiFi4EU potrditi
občina in Komisija.

6.2 Ali bon krije davek na dodano vrednost (DDV)?
Bon je pavšalni znesek, ki je namenjen kritju izvedbe ukrepa. Evropska izvajalska agencija za zdravje
in digitalno tehnologijo (HADEA) ne bo preučila upravičenosti dejansko nastalih stroškov, vključno z
davkom na dodano vrednost (DDV). Kot je navedeno pri vprašanju 6.3, bodo vse stroške nad
15 000 EUR (nad vrednostjo bona) (ne glede na to, ali je DDV vključen ali ne) morale kriti občine
same.

6.3 Kaj se zgodi, če je strošek namestitve večji ali manjši od 15 000 EUR?
V skladu s členom 4 besedila razpisa WiFi4EU znaša vrednost posameznega bona, ki se dodeli,
15 000 EUR v obliki pavšalnega zneska. Bon ne more kriti morebitnega neporavnanega salda.
Morebitni neporabljeni prispevek se ne vrne Evropski komisiji.

6.4 Ali lahko občina zaupa postavitev omrežja več tretjim osebam in s tem
zahteva razdelitev bona na več podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi?
Boni WiFi4EU pokrivajo le nakup in namestitev opreme za dostopovne točke Wi-Fi. Znesek bona se
lahko izplača le enemu podjetju za namestitev Wi-Fi, ki ga je občina na portalu opredelila za ta
namen. Upoštevajte, da lahko izbrano podjetje za namestitev Wi-Fi del nalog prenese na druga
podjetja. V tem primeru je občina odgovorna za izvedbo, ob upoštevanju, da bo plačilo izvršeno samo
prvotnemu podjetju za namestitev, ki ga je občina izbrala.
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6.5 Kakšen je postopek potrditve bančnega računa podjetja za namestitev
omrežja Wi-Fi?
Potem ko občina izbere podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, mora podjetje:
1) vnesti podatke o bančnem računu, na katerega želi prejeti plačilo (v oddelku „Bančni
račun“ na strani „Moja registracija“ portala WiFi4EU – glej tudi vprašanje 6.6) in
2) priložiti ustrezna dokazila.
3) Na portalu WiFi4EU mora bančni račun, na katerem želi podjetje prejeti plačilo, povezati
z občino, za katero izvaja/je izvedlo namestitev (glej tudi vprašanje 6.1, točka 4).
Po vnosu in šele potem ko je podjetje za namestitev na portalu WiFi4EU, povezalo bančni račun, na
katerem želi prejeti plačilo, z občino, za katero izvaja/je izvedlo namestitev, službe Komisije z vrsto
pregledov potrdijo bančne informacije in dokazila. Postopek validacije se bo začel šele, ko bo podjetje
za namestitev omrežja Wi-Fi vsaj eni občini za plačilo določilo poseben bančni račun. Podjetje za
namestitev omrežja Wi-Fi prejme elektronsko sporočilo o uspešni potrditvi, takoj ko so vsi pregledi
uspešno zaključeni. Če so za zaključek postopka potrditve potrebne kakršne koli dodatne
informacije, bo podjetje o tem obveščeno po elektronski pošti. Podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi
lahko svoj status glede potrditve spremlja tudi na strani „Moja registracija“ portala WiFi4EU.

6.6 Kako naj se izpolnijo podatki o bančnem računu na portalu WiFi4EU in
katere podatke je treba vnesti?
V oddelek „Bančni račun“ na strani „Moja registracija“ portala WiFi4EU je treba vnesti naslednje
podatke:
•

•

•
•
•

ime računa: ime, pod katerim je bil račun odprt. Lahko je enak imetniku računa, ni pa nujno
(npr. če gre za skupni račun, račun za posebne namene). Na portalu je treba vnesti ime
računa, ki je običajno navedeno na bančnem izpisku ali drugem bančnem dokumentu;
številka IBAN: številka IBAN (mednarodna številka bančnega računa) je številka računa, ki
bankam omogoča opravljanje čezmejnih transakcij med državami, v obliki, ki izpolnjuje
mednarodne standarde;
ime banke: pomeni končno banko, tj. banko, v kateri ima imetnik računa bančni račun;
koda BIC/SWIFT: SWIFT (Združenje za svetovne finančne telekomunikacije med bankami)
bankam (proti plačilu) dodeli kodo BIC (identifikacijska koda podjetja);
država: država, v kateri se nahaja račun.

V oddelek „Podatki o imetniku računa“ na strani „Moja registracija“ portala WiFi4EU se vnesejo naslednji
podatki:
•

ulica, številka ulice, mesto, država: to se nanaša na naslov imetnika računa, sporočen banki.
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6.7 Po kakšnem postopku podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi prejme
plačilo?
Podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi mora najprej potrditi bančne podatke na portalu (glej vprašanji
6.1 in 6.5). Po potrditvi podatkov:
1. Podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi občini prek portala WiFi4EU pošlje poročilo o
namestitvi v potrditev.
2. Občina na portalu potrdi poročilo o namestitvi, s čimer potrdi, da vse navedene dostopovne
točke dejansko obstajajo in so nameščene v skladu z navedenimi koordinatami GPS.
3. Izvajalska agencija ima po potrditvi poročila o namestitvi s strani občine na voljo 60 dni, da:
a) preveri, da je omrežje Wi-Fi nameščeno v skladu s členom 4.2 sporazuma o dodelitvi
nepovratnih sredstev (tj. da omrežje deluje, prikazuje logotip WiFi4EU itd.);
b) potrdi kakovost in zanesljivost povezanih informacij, navedenih v poročilu o namestitvi
portala, in c) izvede plačilo.
V primeru neskladnosti s členom 4.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev HADEA ne potrdi
poročila o namestitvi in ne izvede plačila, dokler ni zagotovljena skladnost. Zagotoviti je tudi treba
pravilno namestitev kodnega izrezka, saj drugače ni mogoče sprožiti plačila. Glejte vodnik za
namestitev kodnega izrezka in predlogo HTML, ki sta na voljo na spletnem mestu HADEA, na strani
WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori00_0.pdf.

6.8 Ali naj podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi izstavi račun Evropski komisiji
/ Izvajalski agenciji ali občini?
Podjetje za namestitev opreme Wi-Fi mora izstaviti račun neposredno občini. Komisija / Evropska
izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) ne bo posegala v nobene pogodbene
odnose med občino in podjetjem za namestitev omrežja ter ne potrebuje izvodov računov. Občine in
podjetja, ki nameščajo omrežje Wi-Fi, morajo izpolnjevati nacionalna finančna pravila o izdajanju
računov. Občine se lahko za več informacij v zvezi s pravili o javnem naročanju, sklepanju pogodb
in/ali računovodstvu obrnejo na pristojni nacionalni organ.
Občine morajo hraniti vse izvirnike, ki dokazujejo pravilno izvedbo, tri leta, kar se začne z datumom
plačila razlike. V primeru tekočih revizij je treba dokumente hraniti, dokler takšne revizije, pritožbe,
pravni spori ali izterjave niso zaključeni.

6.9 Ali lahko podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi spremeni poročilo o
namestitvi po tem, ko ga je predložilo občini?
Podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi predloži poročilo o namestitvi po tem, ko je namestitev
omrežja končana. S predložitvijo poročila o namestitvi podjetje izjavi, da je namestitev končana in
skladna s tehničnimi zahtevami iz Priloge I k vzorčnemu sporazumu o dodelitvi nepovratnih
sredstev. Če je podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi poročilo predložilo prehitro, mora občino
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prositi, naj ga zavrže. Če občina poročila še ni potrdila, se lahko vrne podjetju za namestitev omrežja
Wi-Fi v revizijo.
Potem ko podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi predloži poročilo o namestitvi, občina prejme
samodejno elektronsko sporočilo portala WiFi4EU s pozivom, naj preveri informacije, ki jih je vneslo
podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, in potrdi, da je namestitev končana in skladna s tehničnimi
zahtevami iz Priloge I k vzorčnemu sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Občina lahko zavrne poročilo o namestitvi. V tem primeru podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi
prejme samodejno elektronsko sporočilo portala WiFi4EU z razlogom za zavrnitev, ki ga je navedla
občina. Če občina zavrne poročilo o namestitvi, ga je mogoče urejati, tako da ga podjetje za
namestitev lahko spremeni in znova predloži.
Ko občina poročilo o namestitvi potrdi, ga ni več mogoče urejati ali spreminjati. V primeru sprememb
bi morala občina ali podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi obvestiti Izvajalsko agencijo (prek HADEACEF-WIFI4EU@ec.europa.eu), ki bo spremembe vnesla na portalu WiFi4EU.
Poročilo o namestitvi, ki ga predloži podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi in ga občina odobri, je
pogoj za to, da Komisija začne lastna preverjanja, ali so pravila, določena v vzorčnem sporazumu o
dodelitvi nepovratnih sredstev, izpolnjena. Če so izpolnjena vsa pravila, Komisija izplača vrednost
bona v 60 dneh.

6.10 – Ali lahko občina spremeni svojo prvotno izbiro podjetja za namestitev
Wi-Fi v obdobju izvajanja (32 mesecev za 1., 2., in 3. razpis ter 24 mesecev za
4. razpis)?
Upravičenec (občina) lahko spremeni izbor podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi. Upravičenec mora
zagotoviti, da ima novo izbrano podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi v obdobju izvajanja (32
mesecev za 1., 2. in 3. razpis ter 24 mesecev za 4. razpis), ki se začne, ko sporazum o dodelitvi
nepovratnih sredstev podpiše Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), dovolj časa za
dokončanje namestitve omrežja/-žij Wi-Fi. V vsakem primeru se mora to zgoditi, preden upravičenec
na portalu potrdi poročilo o namestitvi (glej vprašanje 6.7). Upravičenec lahko pregleda podatke o
podjetju za namestitev omrežja Wi-Fi in posodobi prvotni izbor na zavihku „Moj bon“, tako da klikne
na povezavo podjetja „Podrobnosti“.

7. PORTAL WIFI4EU
7.1 Ne morem se prijaviti na portal WiFi4EU. Kaj naj storim?
Če oseba nima več dostopa do portala WiFi4EU (tj. nima dostopa do prijavnih podatkov računa EU
Login, ki so bili uporabljeni pri izvirni registraciji), se morajo občine obrniti neposredno na Evropsko

13

izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA), tako da ji pošljejo elektronsko
sporočilo. Glejte postopek, opisan pri vprašanju 2.3.
Če naletite na računalniško/tehnično težavo, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, pri čemer
razložite, v čem je težava.

8. VARSTVO PODATKOV
8.1 Kako se varujejo moji osebni podatki?
Na portalu WiFi4EU se v skladu z veljavno zakonodajo EU (zlasti Uredbo (EU) 2018/1725) zbirajo
samo osebni podatki, potrebni za sodelovanje pri pobudi WiFi4EU in njeno upravljanje s strani
Evropske komisije / Izvajalske agencije. Podatki se ne hranijo, razen če je to potrebno za nadzor in
revizijo.
Podobno si lahko nekatere od teh podatkov Evropska komisija / Izvajalska agencija po načelu
„potrebe po seznanitvi“ izmenjuje z drugimi institucijami in organi EU ter državami članicami
(vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi organi) ali drugimi službami (Evropsko računsko
sodišče, OLAF, evropski varuh človekovih pravic itd.), ki so po evropskem pravu pristojne za nadzor ali
inšpekcijske preglede.
Dodatne informacije so na voljo v izjavi o zasebnosti WiFi4EU, ki je na voljo na domači strani portala
WiFi4EU.
Prosimo, upoštevajte, da bosta v prvi fazi vzpostavitve omrežja WiFi4EU za varovanje osebnih
podatkov, ki bi se lahko zbirali in obdelovali pri registraciji in avtentikaciji uporabnikov, odgovorna
posamezna občina in njen pogodbeni ponudnik internetnih storitev. V tej fazi bo morala vsaka
dostopna točka WiFi4EU upoštevati izjavo o varstvu osebnih podatkov ter veljavno nacionalno
zakonodajo in zakonodajo EU, zlasti Uredbo (EU) 2018/1725.
V drugi fazi bo enotna storitev avtentikacije končnim uporabnikom omogočala, da se registrirajo
samo enkrat in nemoteno gostujejo na vseh dostopnih točkah WiFi4EU brez ponovnega vnosa svojih
prijavnih podatkov.

9. TEHNIČNA VPRAŠANJA
9.1 Kaj je „ime domene“ v skladu z opredelitvijo iz člena 4.1 sporazuma o
dodelitvi nepovratnih sredstev?
Ime domene je spletni naslov (URL) omrežja WiFi4EU na prestreznem portalu. Upoštevajte, da se to
nanaša na spletno stran, na kateri se nahaja prestrezni portal, in ne na spletno stran, na katero bo
uporabnik preusmerjen po prijavi. Izbrati jo mora občina.
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9.2 Dostopovne točke
9.2.1 Kakšne so tehnične zahteve za dostopovne točke WiFi4EU?
Tehnične specifikacije opreme so podrobno opisane v oddelku 6.2.2 besedila razpisa in členu I.2
Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je bil podpisan med občinami in Komisijo.
Občina zagotovi, da vsaka dostopovna točka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:
• podpira hkratno dvopasovno (2,4 Ghz–5 Ghz) uporabo,
• ima podporni cikel, daljši od 5 let,
• povprečni čas med okvarami (MTBF) znaša najmanj 5 let,
• ima namensko in centralizirano enotno točko upravljanja za vse dostopovne
točke vsakega omrežja WiFi4EU,
• podpira IEEE 802.1x,
• je skladna s standardom IEEE 802.11ac Wave I,
• podpira IEEE 802.11r,
• podpira IEEE 802.11k,
• podpira IEEE 802.11v,
• zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslabšanja delovanja,
• ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z več vhodi in izhodi (MIMO),
• je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi
Alliance).

9.2.2 Kakšno je najmanjše število dostopovnih točk, ki jih je treba namestiti (v zaprtih
prostorih ali na prostem)?
Najmanjše število dostopovnih točk, kot je navedeno tudi v oddelku 6.2.2 besedila razpisa in v
Prilogi 1 / členu I.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, je naslednje:
Najmanjše število dostopovnih točk na
prostem

Najmanjše število dostopovnih točk v
zaprtih prostorih
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9.2.3 Ali lahko zmanjšamo najmanjše število dostopovnih točk (pri znižani vrednosti
bona)?
Ne, to ni mogoče. Število dostopovnih točk je določeno v Prilogi 1 / členu I.2 sporazuma o dodelitvi
nepovratnih sredstev. Odstopanje od tega ni možno, ker program ni zasnovan tako, da bi omogočal
delno financiranje ali delno izpolnjevanje pogojev. Vendar pa lahko dostopovne točke pokrivajo več
območij, tudi če niso fizično blizu ali med seboj povezane. Poleg tega je mogoče na določenem mestu
namestiti več kot eno dostopovno točko (npr. za okrepitev sprejema signala Wi-Fi).

9.2.4 Koliko omrežij naj vzpostavim za svoj projekt? Ali je koristno vzpostaviti več omrežij v isti
občini?
Eno omrežje lahko gosti vse dostopovne točke ne glede na ponudnika internetnih storitev ali IP
dostopovne točke. Čeprav je vzpostavitev več omrežij načeloma dovoljena, bi jo bilo treba utemeljiti
s potrebo po vzpostavitvi in vzdrževanju več prestreznih portalov (eden za vsako omrežje): npr. eno
omrežje za lokalni muzej, drugo omrežje za vse druge dostopovne točke (mestna hiša, območje za
pešce, park itd.).
Kot je navedeno zgoraj, je kljub temu, da podjetju za namestitev omrežja Wi-Fi nič ne preprečuje, da
bi vzpostavilo več omrežij in razdelilo minimalno število dostopovnih točk med različna omrežja, zelo
priporočljivo vzpostaviti čim manj omrežij iz naslednjih razlogov:
1. Omrežja, ki vključujejo majhno število dostopovnih točk, lahko zajamejo le zelo majhno število
povezav na teden, zaradi česar sistem za daljinsko spremljanje WiFi4EU sproži samodejna obvestila.
2. Vsako vzpostavljeno omrežje WiFi4EU mora biti povezano z drugim prestreznim portalom.
3. Več omrežij – in s tem več prestreznih portalov – povečuje skupne stroške obratovanja in
vzdrževanja.
4. Če deluje več omrežij, se preverjanja skladnosti, ki jih izvede sistem za daljinsko spremljanje
WiFi4EU pred sprostitvijo plačila, opravijo na vsakem prijavljenem omrežju posebej. Z drugimi
besedami, Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo ne more sprožiti plačila
bona, če vsako prijavljeno omrežje ne izpolnjuje minimalnih tehničnih zahtev iz člena 4.2 sporazuma
o dodelitvi nepovratnih sredstev (npr. celostna podoba, minimalna povezljivost končnih
uporabnikov).
Kljub temu je lahko koristno, da občina vzpostavi več omrežij (tj. razdelitev najmanjšega števila
dostopovnih točk med več omrežij), če meni, da je bistveno, da se njene digitalne storitve spodbujajo
na ločenih „naslovnih straneh“ (prestrezni portal). Občina ima lahko na primer eno omrežje z
dostopovnimi točkami v mestni hiši/drugih javnih zgradbah, kjer se lokalnim prebivalcem ponujajo
storitve e-uprave, ter drugo omrežje z dostopnimi točkami v turistični pisarni/drugih kulturnih
objektih, namenjenih zunanjim obiskovalcem.
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9.2.5 Ali imam lahko na vsaki lokaciji več kot eno dostopovno točko?
Da. Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev ne vsebuje nobenih omejitev glede porazdelitve
dostopovnih točk. O tem se lahko odločijo občine same, pri čemer morajo upoštevati, da dostopovne
točke najbolje služijo uporabnikom.

9.2.6 Ali bon WiFi4EU krije nadgradnjo obstoječih dostopovnih točk?
Da, bon WiFi4EU se lahko uporabi za financiranje nadgradnje obstoječega javnega omrežja Wi-Fi, pod
pogojem, da omrežje z nadgradnjo izpolni pogoje, ki so navedeni v besedilu razpisa (tj. izpolnjuje
tehnične pogoje WiFi4EU). Najmanjše število dostopovnih točk vključuje namestitev novih
dostopovnih točk in nadgradnjo obstoječih.

9.3 Identifikator nabora storitev (SSID)
9.3.1 Kako je treba vzpostaviti omrežje (SSID)?
Omrežje SSID WiFi4EU je treba poimenovati v skladu s Prilogo I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih
sredstev (členom I.5): upravičenec zagotovi, da dostopovne točke, ki se financirajo z bonom WiFi4EU,
kot SSID privzeto oddajajo le „WiFi4EU“. Ime SSID („WiFi4EU“) je torej informacija, ki je vidna
javnosti, tj. ime, ki se pojavi na napravi vsakega državljana, ki se poveže z dostopno točko.
Ime omrežja WiFi4EU pomeni ime, ki ga občina da svojemu omrežju WiFi4EU (npr. mestna hiša), da
ga identificira na portalu WiFi4EU pri komuniciranju z Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in
digitalno tehnologijo (HADEA) in da se razlikuje od drugih lokalnih omrežij (če obstajajo). Te
informacije se pojavljajo v internih poročilih in se načeloma ne razkrijejo javnosti.

9.3.2 Ali lahko uporabljamo SSID, ki ni WiFi4EU?
Poleg standardnega SSID „WiFi4EU“ (na podlagi odprtega omrežja in prestreznega portala) je možno
distribuirati tudi:
– en SSID za notranje potrebe občine, npr. za osebje upravnih služb v mestni hiši ali javni knjižnici ali
za projekt pametnega mesta
in/ali
– en SSID za zagotavljanje varne storitve avtentikacije uporabnikov WiFi4EU v prvi fazi izvajanja
WiFi4EU (npr. „WiFi4EU – zavarovano“).
Upoštevajte, da bo v drugi fazi izvajanja WiFi4EU vzpostavljena zavarovana enotna storitev
avtentikacije, ki se bo uporabljala za vsa omrežja WiFi4EU v Evropi (glejte tudi vprašanje 9.4). Če je v
prvi fazi vzpostavljen lokalni SSID, ki zagotavlja varno storitev avtentikacije (kot v zgornjem primeru),
se lahko v drugi fazi odstrani ali pa se lahko vzporedno distribuira še naprej.
Dodatna distribucija SSID pa v nobenem primeru ne sme vplivati na kakovost storitve, ki je na voljo
splošni javnosti. Občina mora zagotoviti tudi ustrezno razliko med poimenovanjem takšnega SSID in
imenom odprtega SSID „WiFi4EU“.
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Podrobnejše informacije so na voljo v Prilogi I / členu I.5 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9.3.3 Ali mora občina distribuirati SSID z odprtim prestreznim portalom brez identifikacije
uporabnika?
Cilj pobude WiFi4EU je omogočiti najlažji možni dostop do brezplačnih brezžičnih omrežij na javnih
mestih. Zato menimo, da je najpreprostejši postopek povezave, ki načeloma temelji na enem samem
kliku, najprimernejši. Če pa bi morala občina po nacionalni zakonodaji vzpostaviti druge postopke
registracije in avtentikacije, jih lahko, npr. tako, da zahteva dodatne podatke o uporabniku. Če takih
pravnih obveznosti ni, je treba izvajati postopek povezave, ki temelji na enem samem kliku.

9.4 Kdo je odgovoren za avtentikacijo uporabnikov?
V prvi fazi pobude so za avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje računov uporabnikov odgovorne
občine. V drugi fazi bo na ravni EU na voljo enotni sistem avtentikacije, za katerega bodo morale
občine vnovično konfigurirati svoja omrežja, da se bodo priključila nanj. Avtorizacija in vodenje
računov uporabnikov bosta še naprej v pristojnosti občin. Podrobnejše informacije o teh dveh fazah
so na voljo v Prilogi I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9.5 Ali se zahteva certificiranje Passpoint?
Kot je določeno v Prilogi I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstvih, je Hotspot 2.0 potreben za
namestitev opreme WiFi4EU, da se lahko uporabi bon WiFi4EU. Program certificiranja Passpoint je
potreben, da se zagotovi interoperabilnost opreme, ne samo z drugimi proizvajalci, ampak tudi z
enotno storitvijo avtentikacije, ki jo bo Komisija zagotovila pozneje, v drugi fazi izvajanja WiFi4EU.

9.6 Ali lahko navedete seznam opreme, ki izpolnjuje zahteve WiFi4EU?
Seznam objavljenih naprav Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® je na voljo:
• na povezavi: https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• z izbiro filtra „Passpoint“ pod „Prikaži naprednejše filtre > Dostop > Passpoint®“.

9.7 Ali pobuda WiFi4EU upravlja strežnik prestreznega portala?
Priloga 1 / člen I.5.1 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev navaja zahteve, ki jih mora
izpolnjevati prestrezni portal v prvi fazi uvajanja. Upoštevajte, da ni centraliziranega strežnika
prestreznega portala. V drugi fazi bo Komisija zagotovila varno enotno storitev avtentikacije, občine
pa bodo morale vnovično konfigurirati svoja omrežja, da se bodo lahko priključila nanjo. Kljub temu
bodo morale občine še naprej ponujati prestrezni portal. Glejte tudi vprašanje 9.4.

9.8 Bo zaščiteni sistem avtentikacije in spremljanja v drugi fazi uvajanja
brezžičnega omrežja od uporabnikov zahteval, da se na določen način
identificirajo (npr. s telefonsko številko)?
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V drugi fazi bo na voljo enoten sistem registracije in avtentikacije na ravni EU, ki bo poenotil metodo
vstopa za uporabnike in jim omogočil preprost dostop do digitalnih storitev. Trenutno nimamo
dodatnih informacij o tehnični izvedbi.

9.9 Ali se promet v omrežju WiFi4EU lahko omeji, na primer z določitvijo
časovnih omejitev ali omejitev prenosa podatkov na uporabnika, da se
prepreči preobremenjenost omrežja, ali s popolno prepovedjo dostopa do
določenih storitev, vsebin in spletnih mest, da se zagotovi varnost omrežja?
Lokalni organi, ki zagotavljajo brezplačen dostop do interneta prek lokalnega brezžičnega
dostopovnega omrežja v okviru pobude WiFi4EU, morajo izpolnjevati obveznosti v zvezi z zaščito
odprtega dostopa do interneta, kot je določeno v Uredbi (EU) 2015/2010, ne glede na to, ali storitev
zagotavlja komercialni posrednik ali neposredno javni lokalni organ.
Načeloma, kot določa odstavek 1 člena 3 Uredbe (EU) 2015/2010, ponudniki storitev dostopa do
interneta pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta obravnavajo ves promet enako, brez
diskriminacije, omejevanja ali motenja ter ne glede na pošiljatelja in prejemnika, vsebino, do katere
se dostopa ali ki se razširja, aplikacije ali storitve, ki se uporabljajo oziroma zagotavljajo, ali
terminalsko opremo, ki se uporablja.
Omejitev obsega podatkov na uporabnika in/ali časovne omejitve so dovoljene, če se upoštevajo
zgornja načela in glede na potrebo po zagotovitvi nemotenega delovanja omrežja ter zlasti potrebo
po zagotovitvi pravične porazdelitve zmogljivosti med uporabnike v času konic, v skladu s točko I.4
Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga podpišejo občine.
Dovoljeni so tudi ukrepi za razumno* upravljanje prometa. Poleg tega odstavek 3 člena 3 določa
možnost uvedbe dodatnih ukrepov za upravljanje prometa, utemeljenih s potrebo po:
– ohranitvi celovitosti in varnosti omrežja, storitev, ki se zagotavljajo prek tega omrežja, ter
terminalske opreme končnih uporabnikov;
– preprečitvi neizbežne preobremenjenosti omrežja ter blažitvi posledic izredne ali začasne
preobremenjenosti omrežja, pod pogojem, da se enakovredne vrste prometa obravnavajo enako.
Več podrobnosti o tem, kako izvajati uredbo, je na voljo v izvedbenih smernicah Organa evropskih
regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).
Ne glede na to pa je treba v primeru lokalnih brezžičnih dostopovnih omrežij, podprtih v okviru
pobude WiFi4EU, izpolnjevati veljavne zahteve glede upravičenosti in kakovosti storitev:
preobremenjenost omrežja ne sme biti posledica neupoštevanja zahtev v zvezi z vmesnim
povezovalnim omrežjem, ki uporabnikom zagotavljajo visokokakovostno internetno izkušnjo (točka
l.3).
* Da bi se takšni ukrepi šteli za razumne, morajo biti pregledni, nediskriminatorni in sorazmerni ter
temeljiti na objektivno različnih zahtevah glede tehnične kakovosti storitev za posamezno vrsto
prometa (ne pa na poslovnih razlogih). Takšni ukrepi ne spremljajo posameznih vsebin in se ne
izvajajo dlje, kot je to potrebno.
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9.10 Ali se lahko delovanje omrežja WiFi4EU za nekaj ur ponoči prekine?
Omrežje WiFi4EU mora ponujati večinoma neomejen dostop do interneta in mora delovati vsaj tri
leta po tem, ko njegovo namestitev potrdi Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno
tehnologijo (HADEA). Za preverjanje tega se vzpostavi sistem za daljinsko spremljanje. Delovanje
omrežja WiFi4EU se lahko začasno prekine samo v izjemnih okoliščinah. Taka prekinitev ne sme
trajati dlje od izjemnih okoliščin, ki so vzrok zanjo. Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno
tehnologijo (HADEA) lahko zahteva utemeljitev izjemnih okoliščin, ki utemeljujejo tako odločitev.

10. DRUGO
10.1 Kaj je skupnost WiFi4EU? Kako lahko sodelujemo?
Skupnost WiFi4EU je interaktivni forum, ki se uporablja kot neposredna kontaktna točka med
zainteresiranimi stranmi (tj. občinami in podjetji za namestitev Wi-Fi) za izmenjavo informacij o
pobudi WiFi4EU.
Z uporabo spletnih dnevnikov in moderiranih razprav ter izmenjavo novic in informacij želi Skupnost
negovati dialog ter udeležencem omogočiti medsebojno izmenjavo najboljših praks in izkušenj ter
razširiti celotno področje WiFi4EU komunikacij.
Vabljeni ste, da se pridružite Skupnosti in sodelujete: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eucommunity

10.2 Kakšne bodo posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU za
britanske prijavitelje?
Upoštevajte, da je treba po začetku veljavnosti Sporazuma o izstopu med EU in Združenim
kraljestvom (Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo) 1. februarja 2020 ter zlasti členov 127(6), 137 in 138
Sporazuma sklicevanje na fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v državi članici
Evropske unije, razumeti, kot da vključuje fizične ali pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali
sedež v Združenem kraljestvu. Rezidenti in subjekti Združenega kraljestva so bili zato upravičeni do
sodelovanja v vseh štirih razpisih WiFi4EU.
Poleg tega so prosilci in upravičenci iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do prejemanja
sredstev EU v celotnem obdobju trajanja nepovratnih sredstev za izvajanje večletnega finančnega
okvira EU za obdobje 2014–2020, tudi po koncu prehodnega obdobja, če so izpolnjena veljavna
pravila, npr. o upravičenih izdatkih. To velja za obstoječa nepovratna sredstva in tekoče postopke,
tudi če se proračunska in/ali pravna obveznost za odobritve za prevzem obveznosti v večletnem
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 prevzame po 31. decembru 2020.
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10.3 Ali obstaja „uradno potrjeno“ svetovalno podjetje in/ali podjetje za
namestitev WiFi4EU, ki naj bi ga najeli za pomoč pri pripravi prijave in/ali
izvajanju?
Ne. Evropska komisija / Izvajalska agencija v okviru pobude WiFi4EU ni uradno imenovala ali
priporočila prav nobenega svetovalnega podjetja / podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi. Zato bodite
previdni, če kdo neposredno stopi v kontakt z vami in/ali opazite oglase/obvestila organizacij, ki
trdijo, da so „uradno potrjene“ ali „uradno imenovane“ za ta namen, tudi če uporabljajo logotip
WiFi4EU in/ali zastavo EU.
O tem obvestite službo za pomoč uporabnikom z navedbo podrobnosti, tako da lahko Evropska
komisija ukrepa in ustavi širjenje takšnih zavajajočih informacij. Zlasti si Evropska komisija / Izvajalska
agencija pridržuje pravico, da prekliče registracijo vseh podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi, ki
uporabljajo takšne nekonkurenčne prakse.
Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se lahko kadar koli registrirajo na portalu WiFi4EU. Informacije,
ki jih ta podjetja navedejo na portalu, so na voljo le informativno. Ne smejo se razlagati kot uradna
potrditev podjetja oz. opravljenih storitev.
Vsaka občina je odgovorna za izbor podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bo namestilo njihovo
dostopno točko WiFi4EU v skladu s standardni lokalnimi postopki (pravili javnega naročanja).

10.4 Ali so na voljo smernice, ki obravnavajo težave v zvezi z javnim
naročanjem zaradi izbruha bolezni COVID-19?
Občine in podjetja, ki nameščajo omrežje Wi-Fi, morajo izpolnjevati nacionalna finančna pravila o
izdajanju računov. Zaradi okoliščin, povezanih z boleznijo COVID-19, pa so lahko običajni nacionalni
roki za javno naročanje preveč omejevalni, zato lahko začasno zavirajo možnost naročnikov, da se
pravočasno odzovejo na nujne roke, kot so občine, ki želijo pospešiti dodelitev podjetju za
namestitev omrežja Wi-Fi.
Obstajajo primeri, v katerih so bili v izrednih razmerah možni izjemni poenostavljeni ukrepi.
Evropska komisija je na primer v krizi na področju azila leta 2015 sprejela naslednje smernice za
„nujna javna naročila“, v katerih je navedeno, kdaj je neposredna dodelitev upravičena. Glejte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0454.
Nacionalni organi za javna naročila lahko svetujejo glede prenosa navedenih smernic v nacionalni
okvir. Informacije o tem, kako lahko stopite v stik z nacionalnim predstavnikom, so na voljo na
povezavi https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/publicprocurement-eu-countries_sl.

10.5 Ali bodo upravičenci pobude WiFi4EU, izbrani v 1., 2. 3. in 4. razpisu,
imeli na voljo podaljšanje časa za namestitev omrežja Wi-Fi?
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Izbruh koronavirusa je močno prizadel na tisoče občin po vsej Evropi. Zavedamo se, da so stroge
omejitve gibanja, ki so jih uvedle številne evropske države, upočasnile ali pa celo ustavile
vzpostavitev omrežij WiFi4EU. Glede na te nepredvidljive okoliščine se je Evropska komisija najprej
odločila, da bo upravičencem pobude WiFi4EU za 1., 2. in 3. razpis odobrila 8-mesečno podaljšanje
obdobja namestitve, naknadno pa se je odločila, da bo upravičencem vseh razpisov pobude WiFi4EU
odobrila podaljšanje obdobja namestitve za dodatnih 6 mesecev, da bi vsem zadevnim občinam
omogočila dokončanje njihovih projektov. Prvotno 18-mesečno obdobje izvajanja, odobreno za
dokončanje in prijavo namestitve in delovanja omrežja WiFi4EU, podaljšano za dodatnih 14 mesecev
– za 1., 2., in 3. razpis (skupaj 32 mesecev) in 6-mesečno obdobje za 4. razpis (skupaj 24 mesecev).

10.6 Zakaj se število priključenih uporabnikov/naprav, ki jih je sporočilo
podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, razlikuje od števila, ki ga je zaznal
sistem za spremljanje pobude WiFi4EU?
Orodje za spremljanje pobude WiFi4EU lahko všteva samo uporabnike/naprave, ki so izvedle celotni
cikel povezave na lokalnem portalu, vključno s prenosom kodnega izrezka, ustreznim prikazom pasice
WiFi4EU na napravi in prenosom kodnega izrezka nazaj na strežnike za spremljanje pobude WiFi4EU
(kar zajema okoli 70 kilobajtov poslanih podatkov). Če je cikel prekinjen, sistem WiFi4EU
uporabnika/naprave ne more vštevati v statistiko. Zato se vse povezave do dostopovnih točk z manj
kot 70 kilobajti samodejno izključijo iz vštevanja.

10.7 Ali je isti uporabnik štet dvakrat, če se ponovno poveže kak drugi dan?
Sistem za daljinsko spremljanje WiFi4EU šteje uporabnike skozi kodni izrezek, vgrajen v prestrezni
portal. Če se torej uporabniku ne bi prikazal prestrezni portal, se ta uporabnik ne bi štel.
Za zagotovitev vštevanja dnevnih uporabnikov se priporoča, da se parameter „samodejna ponovna
povezava“ nastavi na manj kot 12 ur.

10.8 Zakaj še vedno prejemam opozorila o neskladnosti prestreznega portala,
čeprav so rezultati samopreskusa (self-test modus) pozitivni?
Čeprav je samopreskus uspešno izveden, to še ne pomeni, da bodo imeli vsi uporabniki z dostopom
do prestreznega portala ustrezno prikazan logotip/pasico WiFi4EU. Pomeni le, da je naprava, na
kateri
je
bil
izveden
preskus,
skladna.
Vsaka uporabljena naprava ima lahko različno velikost zaslona, ki ima različno ločljivost ali
konfiguracije za prikaz vsebine. Kodni izrezek preveri, ali so na podlagi ločljivosti in/ali konfiguracije
določene naprave izpolnjena vsa merila iz dokumenta o izvedbenih smernicah. Zato samopreskus še
ne pomeni stoodstotnega jamstva, da prestrezni portal deluje kot predvideno, pri vseh povezanih
napravah.
Podjetjem za namestitev omrežja Wi-Fi in občinam svetujemo, da delovanje kodnega izrezka
preskusijo na različnih napravah (računalnikih in pametnih telefonih, v pokončnem ali ležečem
pogledu).
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10.9 Kako naj izvedem samopreskus (self-test modus), opisan v vodniku za
namestitev?
Pri razvoju lokalnega portala se lahko aktivira način samopreskusa. Preskusiti ga je treba na različnih
napravah z različnimi konfiguracijami zaslona (majhna, velika, pokončna ali ležeča postavitev), da bi
se prepričali o pravilnem prikazu vizualne podobe. Poleg tega bi bilo treba preskus opraviti ob
neposredni povezavi z omrežjem WiFi4EU.
Upoštevajte razlike v konfiguraciji z analizo „dnevnika potrjevanja“ in ustrezno popravite zasnovo
prestreznega portala, kot je navedeno v navodilih „Navodila za namestitev kodnega izrezka“ (na voljo
na spletni strani herehttps://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-enori-00_0.pdf). Posebno pozornost namenite oddelku 5.6 v zvezi z določanjem velikosti in položaja
celostne podobe WiFi4EU.
Poskrbite tudi za to, da se način samopreskusa po dokončanju deaktivira, da se zagotovi nadaljevanje
pretoka podatkov prek kodnega izrezka do sistema daljinskega spremljanja Evropske komisije /
Izvajalske agencije („Navodila za namestitev kodnega izrezka“, oddelek 6.4).

10.10 Ali kodni izrezek na prestreznem portalu zbira osebne podatke od
uporabnikov, ki se povezujejo z omrežjem WiFi4EU?
Ne. Kodni izrezek na prestreznem portalu ne zbira osebnih podatkov od uporabnikov. Uporablja se
samo za štetje števila uporabnikov omrežja WiFi4EU.
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