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Spoštovani,

pošiljamo vam odgovore na vprašanja državnega svetnika g. Dušana Strnada v zvezi s pokritostjo 
s širokopasovnim internetom na območju občine Osilnica.

Lep pozdrav,

Boštjan Koritnik
MINISTER

Priloge:

Kot v besedilu

Vročiti:

Naslovniku – gp@ds-rs.si – po elektronski pošti

Državni svet Republike Slovenije

Alojz Kovšca, predsednik

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

gp@ds-rs.si
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA DRŽAVNEGA SVETNIKA G. DUŠANA STRNADA

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada in 
Ministrstvu za javno upravo predlaga, da naslednja vprašanja prouči in nanje odgovori:

1. Na kakšen način bo država Slovenija poskrbela, da bodo občanke in občani občine Osilnica 
deležni storitev optičnega omrežja oziroma drugega primernega telekomunikacijskega 
signala, ki bo omogočal nemoteno povezavo s svetovnim spletom in signalom mobilnih 
operaterjev?

2. Ali ima Ministrstvo za javno upravo podatke o tako imenovanih sivih lisah glede pokritosti z 
optičnim omrežjem oziroma vsaj drugim primernim telekomunikacijskim signalom, ki bi 
omogočal nemoteno povezavo s svetovnim spletom?

3. Ali ima Ministrstvo za javno upravo namen odpraviti te sive lise, kdaj in na kakšen način?

Ministrstvo za javno upravo (MJU) odgovarja:

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) se zaveda družbeno-ekonomskih vplivov 
vlaganj v širokopasovno infrastrukturo, zato že od finančne perspektive 2007 – 2013 aktivno 
deluje na področju sofinanciranja gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Vlada RS je 
sprejela več strateških dokumentov s področja elektronskih komunikacij in informacijske družbe, 
med drugim tudi Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 , to je 
strateški načrt Republike Slovenije za gradnjo širokopasovne infrastrukture, ki bo omogočila 
visokohitrostni dostop do interneta in ki vsaj v naslednjih dveh desetletjih ne bo ozko grlo za 
pretok digitalnih vsebin in storitev. Več informacij o strateških dokumentih je dostopnih na spletnih 
straneh MJU: https://www.gov.si/teme/elektronske-komunikacije/.

Najučinkovitejša ukrepa za pospešeno gradnjo širokopasovnih omrežij sta zagotavljanje 
konkurence in znižanje stroškov gradnje infrastrukture. V Zakonu o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: 
ZEKom-1) je vrsta določb, ki že omogočajo izvajanje teh dveh ukrepov. 
Sicer pa je glavnina vseh finančnih naložb za realizacijo zastavljenih ciljev vezana na tržni interes 
operaterjev elektronskih komunikacij. Kot ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, smo 
od leta 2016 do leta 2019 izvedli več postopkov za izkaz tržnega interesa operaterjev elektronskih 
komunikacij. Z operaterji so bile podpisane pogodbe o izvedbi tržnega interesa v obsegu približno 
225.000 omrežnih priključnih točk.
Na podlagi analiz testiranj tržnega interesa smo pripravili seznam belih lis, torej gospodinjstev, ki 
nimajo dostopa do širokopasovne infrastrukture naslednje generacije, hkrati pa tudi operaterji za 
njih niso izrazili tržnega interesa za gradnjo tovrstne infrastrukture v treh letih od izvedbe 
postopkov iskanja tržnega interesa. Na belih lisah gradnjo širokopasovne infrastrukture s sredstvi 
kohezijske politike sofinancira MJU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (sofinanciranje 
gradnje širokopasovne infrastrukture v devetih statističnih regijah, v nadaljevanju: ESRR), 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa iz Programa za razvoj podeželja 
(sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture v treh statističnih regijah – Pomurski, 
Podravski in Koroški regiji, v nadaljevanju: PRP).

MJU ima vse podatke o omrežnih priključnih točkah ter infrastrukturi omrežij elektronskih 
komunikacij, ki so v skladu s 14. členom ZEKom-1 vpisani v evidenco Zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture. Podatki so javno dostopni na spletni strani: 
https://egp.gu.gov.si/egp/ v poglavju 13. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Grafično so vsi podatki, vključno s podatki o tržnem interesu operaterjev za gradnjo 
širokopasovnih omrežij, belimi lisami in pokritostjo Slovenije z mobilnim signalom operaterjev 
elektronskih komunikacij generacij 2G, 3G in 4G, na voljo na spletni strani Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS): https://gis.akos-
rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo. 

Na MJU smo v letu 2020 izvedli javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij iz sredstev ESRR, poimenovan GOŠO 4. Na javni razpis sta se prijavila dva investitorja, 
s katerima smo sklenili pogodbe za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij na 
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6.550 belih lisah v petih sklopih, ki  skupno obsegajo 34 občin. Interesa gradnje takega omrežja, 
ki bi bila sofinancirana z javnimi sredstvi, pod danimi pogoji v občini Osilnica žal ni bilo.

Trenutno je na MJU v teku nov javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij iz sredstev ESRR, poimenovan GOŠO 5. V njem smo močno izboljšali pogoje za 
poslovne modele investitorjev, zato v petih odpiranjih vlog od konca maja do konca septembra
letošnjega leta upravičeno pričakujemo velik interes investitorjev. Na seznamu belih lis je v sklopu 
št. 76 tudi 124 gospodinjstev v občini Osilnica.

Glede vprašanja o omogočanju povezave s signalom mobilnih operaterjev pojasnjujemo, da na 
AKOS trenutno poteka javni razpis z javno dražbo za več frekvenčnih pasov za zagotavljanje 
javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, ki bo mobilnim operaterjem omogočil 
uvedbo nove tehnologije 5G ter povečanje kapacitet v njihovih mobilnih omrežjih in večjo pokritost 
z mobilnimi omrežji po celotni Sloveniji.

Glede vprašanja o nadaljnjem odpravljanju belih lis je relevanten nov strateški načrt Republike 
Slovenije, ki ga pripravljamo na MJU za gradnjo širokopasovne infrastrukture, ki bo omogočila 
visokohitrostni dostop do storitev interneta. Eden glavnih ciljev bo zagotoviti internetno
povezljivost vsaj 100 Mb/s za vsa gospodinjstva v Sloveniji do leta 2025. 

Hkrati si MJU v okviru EU načrta za okrevanje po pandemiji ter v novi finančni perspektivi 2021 –
2027 prizadeva pridobiti dodatna sredstva za sofinanciranje gradnje visokohitrostnih omrežij, s 
katerimi bo pospešilo tovrstno gradnjo in bo preko tega omogočen kvaliteten dostop do digitalnih 
storitev tudi gospodinjstvom na slovenskem podeželju. V zvezi s tem na MJU pripravljamo nov 
postopek testiranja tržnega interesa, s katerim bomo ugotovili, kje ustrezna infrastruktura še ne 
obstaja in kjer za njeno gradnjo v naslednjih treh letih ne obstaja tržni interes operaterjev. Na teh 
območjih bomo z analizo pripravili nova območja belih lis, na katerih bomo s pomočjo navedenih 
sredstev pospeševali gradnjo ustrezne infrastrukture elektronskih komunikacij.
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