OBČINA

GORNJI GRAD

Attemsov trg 3
3342 Gornji Grad

OBVESTILO

o pričetku izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je upravljavec (Iskra Sistemi, d.d.) odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO), pričel z izgradnjo
naročniških priključkov.
Naročniški priključki na OŠO se bodo gradili povsod tam, kjer bodo gospodinjstva za to izrazila svoj interes, kar lahko
naredite z obrazcem, ki je priloga tega obvestila in ki ga izpolnjenega in podpisanega vrnete občini.
Omrežje zagotavlja storitev dostopa do interneta (2/1 Mbit/s ali 4/2 Mbit/s) in storitev fiksne telefonije. V savinjskih
občinah je možno naročiti, pri operaterju Telemach d.o.o., tudi storitev digitalne satelitske televizije.
Upravljavec je na svoji spletni strani:
http://www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije/2013012813071079/ objavil:
- Informacije za operaterje,
- Informacije za uporabnike (s povezavami na spletne strani operaterjev),
- Pogosta vprašanja
Občani svoj interes za priključitev na OŠO izrazijo operaterju- ponudniku storitev, ko jih bo le-ta kontaktiral ali pa na
njegovo telefonsko številko, poštni ali elektronski naslov.
Do priključitve na omrežje so prioritetnoupravičena vsa 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. Ostalim
gospodinjstvom bo omogočen priključek na OŠO, ko bodo priključena vsa zainteresirana gospodinjstva na spisku belih
lis, oz. ko bodo nezainteresirana gospodinjstva podpisala priloženo Izjavo, da se trenutno ne želijo priključiti na OŠO,
oz. če bodo za to izpolnjeni tehnični pogoji.
Vsako gospodinjstvo, ki je na spisku belih lis lahko izjavo kadarkoli prekliče, priklop na OŠO pa se bo izvedel v skladu
s trenutnim terminskim planom, oz. tehničnimi možnostmi.
Gospodinjstvo, ki se odloči za priključek, plača enkratni strošek priključnine na OŠO, ki zajema dobavo in postavitev
naročniške opreme. Izbranemu operaterju plačuje mesečno naročnino, katere višina je odvisna od izbranega paketa
storitev.

Priključnina na OŠO je 24,00 + DDV, za vse, ki bodo izgradnjo priključka naročili do
30.4.2014.
Trenutno ponujata svoje storitve na OŠO dva operaterja in sicer:
- Telemach d.o.o. (www.telemach.si)
- Telekom Slovenije d.d. (www.telekom.si)
POZOR!
V prilogi tega obvestila boste našli vprašalnik o interesu za priključitev na OŠO in Izjavo, da se ne želite priključiti na
OŠO. Prosimo, da izpolnite ali Vprašalnik ali Izjavo in podpisani dokument čimprejvrnete občini.

Gornji Grad, 11. 3. 2014
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VPRAŠALNIK

o interesu za priključitev na odprto širokopasovno omrežje (OŠO)
Kontaktni podatki (izpolnite vsa polja):
Ime:
Priimek / Naziv:
Podatki o fizični lokaciji priključka in kontakt (izpolnite vsa polja):
Občina:
Naselje:
Ulica (Naselje) / Hišna št.:
Telefon:

______________
(datum)

_____________________
(lastnoročni podpis)

IZJAVA
V kolikor TRENUTNONE ŽELITE PRIKLJUČKA na odprto širokopasovno omrežje (OŠO), vas naprošamo, da izpolnite to
Izjavo in jo podpisano vrnete na naš naslov.
Kljub podpisu te izjave, lahko vsako gospodinjstvo, ki je na spisku belih lis, kadarkoli zaprosi za priključek in bo v
tem primeru obravnavano prednostno, oz. v skladu s terminskim planom priključevanja belih lis.
Ne želim priključka na OŠO:

______________
(datum)

□
_____________________
(lastnoročni podpis)
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