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POVPRAŠEVANJE 

Vzpostavitev brezžičnega omrežja v občini 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica v zvezi z načinom vzpostavitve 

brezžičnega internetnega omrežja, ki bo turistom v kraju na voljo brezplačno (za omejen čas). 

Občino članico so zanimale izkušnje drugih občin z vzpostavitvijo brezžičnega interneta, 

predvsem pa: 

- ali je pri vzpostavitvi wifi omrežja šlo za javno zasebno partnerstvo 

- ali so podjetja, s katerimi ste sodelovali, brezžični sistem prevzela v lastno upravljanje 

-  ali stroške upravljanje plačuje občina 

- ali podjetje, s katerim sodelujete, opravljala tržno dejavnost. 

V nadaljevanju podajamo odgovore občin članic SOS do 10.8.2016. 

MO NOVO MESTO 

- V MONM smo brezplačno WiFi omrežje vzpostavili leta 2013, deluje na na 8 lokacijah.  

- Vzpostavitev javnega WiFi omrežja ni bila izvedena z javno zasebnim partnerstvom.  

- Občina je vso opremo kupila in je lastnik opreme, z izvajalcem ima sklenjeno pogodbo o 

vzdrževanju.  

- Občina mesečno plačuje dve vrsti stroškov:  

a) strošek internetne povezave (optika, 10/10Mb/s na 6 lokacijah),  

b) stroški pogodbe o vzdrževanju.  

- Zadnje vprašanje je nekoliko nejasno. Podjetje, s katerim sodelujemo, je registrirano za 

telekomunikacijske dejavnosti, preko občinskega WiFi omrežja ne poteka nobena vrsta 

oglaševanja.  

 

OBČINA TRBOVLJE 

- ali je pri vzpostavitvi wifi omrežja šlo za javno zasebno partnerstvo - NE  

- ali so podjetja, s katerimi ste sodelovali, brezžični sistem prevzela v lastno upravljanje - DA 

- ali stroške upravljanje plačuje občina - NE (občina plačuje stroške internetne povezave)  

- ali podjetje, s katerim sodelujete, opravljala tržno dejavnost - DA  
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Občina Trbovlje ima, kot tudi nekaj ostalih občin, WiFi omrežje zgrajeno s pomočjo podjetja 

Telemach. Del stroškov izgradnje WiFi omrežja je nosila občina, del omrežja pa je 

sofinanciral Telemach. Občina Trbovlje pa vsak mesec plačuje naročnino/najemnino za 

internet. Trenutno imamo postavljenih 8 WiFi dostopnih točk (na najbolj frekventnih 

področjih), ki omogočajo našim občanom minimalno 2 uri brezplačnega dostopa do spleta. 

Po tem pretečenem času, pa lahko brezplačno dostopajo le do spletne strani www.trbovlje.si.  

 

OBČINA ŽALEC 

Sami smo že rešili to zadevo in imamo postavljen časovno omejen wifi po skoraj celem 

Žalcu. 

- ali je pri vzpostavitvi wifi omrežja šlo za javno zasebno partnerstvo - Ne Podali smo jim 

samo služnost za montažo wifi access pointov(anten) po naši javni razsvetljavi in koriščenje 

elektrike. 

- ali so podjetja, s katerimi ste sodelovali, brezžični sistem prevzela v lastno upravljanje - 

celotna infrastruktura je v njihovi lasti. 

- ali stroške upravljanje plačuje občina - Ne 

- ali podjetje, s katerim sodelujete, opravljala tržno dejavnost - Da 

 

        Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka  
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