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Zadeva:

Poizvedba o interesu za priključitev na odprto širokopasovno omrežje (OŠO)
elektronskih komunikacij

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij
v občinah: Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Apače, v zaključni fazi, oz. da bo zaključena do 1.6.2013.
Omrežje bo zagotavljalo storitev dostopa do interneta (za fizične osebe tipično 2 Mbit/s, za pravne
osebe lahko tudi več, v skladu s pogodbo), storitev fiksne telefonije in storitev digitalne televizije (v
Občini Apače samo prvi dve storitvi, zaradi nerazpoložlivosti frekvenc za storitev digitalne
televizije).
Do priključitve na omrežje so upravičena vsa gospodinjstva, ki še nimajo širokopasovnega dostopa
do interneta. Prioritetno se bodo priključevala gospodinjstva, ki so deklarirana kot bele lise in so na
spisku, ki ga je potrdilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Spiski so na razpolago na
posameznih občinah.
Izbrani izvajalec gradnje omrežja je Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, ki po končani
gradnji ostane operater omrežja in skrbi za vzdrževanje omrežja v naslednjih 20 letih.
Operaterji storitev bodo komercialni operaterji, ki bodo izkazali interes za izvajanje storitev na OŠO
in bodo izbrani na javnem razpisu. Posamezno gospodinjstvo se bo lahko samo odločilo za enega
od izbranih operaterjev, glede na njegovo ponudbo in ceno storitev. Cene storitev bodo
konkurenčne cenam v drugih omrežjih.
Gospodinjstvo, ki se odloči za priključek, plača enkratni strošek priključitve na OŠO, v višini do 200
EUR, ki zajema dobavo in postavitev naročniške opreme. Izbranemu operaterju storitev plačuje
mesečno naročnino, katere višina je odvisna od izbranega paketa storitev.
Več o samem omrežju in trenutnem stanju lahko preberete v priloženem članku: »Informacija o
projektu izgradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij (GOŠO)«, ki je bil, proti koncu leta 2012, objavljen tudi v nekaterih občinskih glasilih. V
začetku februarja bo zaživela tudi spletna stran, do katere boste lahko dostopali preko spletnih
strani posameznih občin ali neposredno preko naslova http://www.iskrasistemi.si/.
Glede na to, da je omrežje še v gradnji, bi bila informacija o vaši nameri, da SE, oz. da SE NE
priključite na OŠO, zelo dragocena. Zato vas prosimo, da izpolnite spodnji Obrazec za poizvedbo
in nam ga čimprej vrnete v priloženi kuverti. Vaša informacija oz. odločitev je popolnoma
NEOBVEZUJOČA.

Podpis

1/2

OBČINA GORNJI GRAD
ATTEMSOV TRG 3
3342 GORNJI GRAD

Obrazec za poizvedbo o interesu priključitve na OŠO
Prosimo, da obvezno izpolnite polja označena z *.
* Priimek in Ime / Naziv:
* Naslov:
* Poštna številka / Pošta:
Telefon:
Elektronski naslov:

* Ali že imate priključek na internet:
* Zanimam se za:

Internet:

Telefon:
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TV:

