RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Zapisnik sestanka: 1. Sestanek delovne skupine INFORMATIZACIJA SAVINJSKE REGIJE
Termin: 20. 05. 2015 ob 09.00
Kraj: Sejna soba RASR
Prisotni člani delovne skupine: mag. Andrej Flis (vodja skupine, Občina Laško), Aleksandra Šuster
Močnik (RASR), Dejan Jazbinšek (RA Savinja), Klavdija Šemenc (SAŠA ORA), Sandra Godec (Občina
Zreče), Alenka Sajovic (ORP Osrednje Celjsko)
Opravičili so se: Rajko Antlej (RA Kozjansko)

Mag. Andrej Flis, vodja skupine je pozdravil člane in pojasnil cilje dela skupine. Podrobneje je
predstavil osnutek dokumenta na nacionalni ravni, tj. »Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020« Izpostavil je tri področja opredeljena v dokumentu in sicer:
a) »bele lise« - področja, kjer širokopasovno omrežje ni prisotno in kjer ni komercialnega
interesa za izgradnjo, zato se tu predvideva največje sofinanciranje iz sredstev EU;
b) »sive lise« - področja, kjer je prisoten en operater in za naslednja tri leta ni verjetnosti za
prisotnost še drugega operaterja;
c) »črne lise« - področja, kjer sta prisotna dva operaterja in kjer bo v naslednji treh letih
uporabnikom nudena optimalna storitev glede na kvaliteto in ceno.
Sandra Godec je podala koristne informacije, ki jih je dobila na Direktoratu za informacijsko družbo
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport):
- večji in projekti, ki bodo zagotavljali geografsko povezljivost, bodo imeli prednost;
- dokument »Načrt…« naj bi bil sprejet do konca maja;
- zagotovljenih naj bi bilo 50 mio € sredstev iz EU in 10 mio € lastnih (državnih) sredstev;
- predobjava JR bo jeseni 2015, objava pa januarja 2016;
- projekti se naj bi začeli 01. 01. 2017 in trajali največ do tri leta.
Flis doda, da bodo občinski načrti podlaga za izbor izvajalcev za izgradnjo.
Zaključki sestanka:
1. En član skupine se naj udeleži delavnice za občine (organizator RASR v
sodelovanju z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
(AKOS) o Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki bo 26. 05. 2015 ob
9.30 v Narodnem domu Celje.
2. Flis sestavi pismo o nameri za sodelovanje v skupnem projektu izgradnje
širokopasovnega omrežja in ga pošlje vsem občinam v Savinjski regiji najkasneje
do 29. 05. 2015 z rokom za odgovor občin do 05. 06. 2015.
3. Naslednji sestanek delovne skupine bo predvidoma 16. 06. 2015 ob 9.00 h na
RASR.
4. Člani skupine, do naslednjega sestanka, pripravijo osnutek točk 1 do 5 na obrazcu
»Predlog regijskega projekta«.

Vodja sestanka: mag. Andrej Flis, vodja skupine

________________________________________

Zapisala: Aleksandra Šuster Močnik, RASR

________________________________________

