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Na podlagi 17.6lena Statuta obdine Pod6etrtek (Uradni list RS,5t.54/2010,1712016,
32t2018),je Obdinski svet Ob6ine Poddetrtek na redni seji dne sprejel

naslednji

SKLEP

ObEinski svet Obiine Pod6etrtek spreime Na6rt razvoja odprtega Sirokopasovnega
omreiia elektronskih komunikacij naslednje generacije v Obiini Podietrtek.
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ZADEVA: Predlog Natrta razvoia odprtega Sirokopasovnega omre2ja elektronskih
komunikacij naslednje generacue v ObEini Podietrtek - obrazloiitev

Nadrt razvola odprtega Sirokopasovnega omreZja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v Obdini Poddetrtek (v nadaljevanju Nadrt ruzvoja) je dokument dolgorodnega
razvojnega nadrtovanja, s katerim 2eli obdina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo
po sirokopasovnem omre2ju in vrednost potrebnih investicij na njenem geografskem
obmodju, da lahko na osnovi te analize sprejme ustrezne odloditve o morebitnem
potrebnem javnem sofinanciranju Sirokopasovne komunikacijske infrastrukture.

Ob6ina Pod6etrtek Zeli svojim obdanom zagotoviti mo2nost Sirokopasovnih prikljudkov in
jim s tem omogoditi dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Sirokopasovna
infrastruktura elektronskih komunikacij danes postaja prav tako nepogre5ljiva kot
vodovodna ali elektri6na infrastruktura, 5e posebej de Zelimo obdane zadrlati na
podeZelskih obmo6jih.

Namen Nadrta razvqa je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po Sirokopasovni
infrastrukturi v Obdini Poddetrtek. Del nadrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter
posledidno moZnih nadinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje
Sirokopasovnih omrehry na belih lisah. Bele lise so definirane kot obmo6ja, kjer ni
obstojedih Sirokopasovnih priklju6kov naslednje generacije, oziroma ni trinega interesa za
njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih
operaterji elektronskih komunikacij ne nadrtujejo gradnje omre2ij, ki bi omogodila dostop
do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.

Na6rt je tudi osnovni programski dokument o razvoju Sirokopasovnih komunikacijskih
infrastruktur v obdini in kot tak osnova in pomo6 zasebnim vlagateljem pri odlodanju o
investicijah.



Najbolj natandno cilje s podrodja razvoja Sirokopasovnih omreiij naslednje generacrje

opredeljuje dokument Na6rt razvoja Sirokopasovnih omreiij naslednje generacije do
leta 2020, ki je strateski dokument, namenjen doloditvi strateikih smernic razvoja

Sirokopasovne infrastrukture. Z njim Republika Slovenija naslavlja enega od strate5kih

ciljev pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2O2O oz. njene krovne Strategije razvoja
informacijske druibe do leta 2020: do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti vsaj
100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz. v primeru razpoloZljivosti javnih

sredstev, zaradi velikega trZnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem
segmentu goste poseljenosti in s tem manjSega Stevila belih lis, ali zaradi zagotovitve
dodatnih javnih sredstev, bo cilj 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti
povezavo vsaj 100 irb/s.

Poleg tega je cilj vsem javnim vzgojno-izobraievalnim in raziskovalnim zavodom
zagotoviti dostop do interneta hitrosti najmanj I Gb/s.

Vzpostavitev ustrezne Sirokopasovne infrastrukture na celotnem obmodju obdine bo
kljueno prispevala h konkurendnosti obstojedih in k razvoju novih inovativnih gospodarskih
subjektov in z omogodanjem dostopa do elektronskih storitev povedala kvaliteto 2ivljenja
vseh obdanov.

2u
Peter

n

c6)
6'

:/


