- povpraševanje Občina članica SOS, ki je pridobila sredstva iz zadnjega razpisa WiFi4EU je sporočila, da ne
bodo realizirali projekta. Razlog, kot navajajo, je preprost in povezan s financami. Projekt so
zastavili tako, da bi postavili 10 zunanjih anten na različnih lokacijah po občini. Za vsako
lokacijo bi morali zagotoviti samostojen internetni priključek in vzdrževanje opreme. V treh
letih, kolikor je potrebno zagotavljat EU normative, so ti stroški večji kot je sama višina bona.
V pogovoru s sosednjimi občinami so ugotovili, da imajo podobne pomisleke.
Zato jih zanima, kakšna so razmišljanja v ostalih občinah. Prijazno prosimo za povratno
informacijo do 11. 11. 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.
OBČINA 1
Tudi naša občina ima podobne pomisleke.
OBČINA 2
Lepo prosim, če dobiš kak odgovor, da ga posreduješ ostalim, ki smo tudi prejeli ta bon.
OBČINA 3
odgovore vezane na spodnje vprašanje prosim posredujte tudi na moj e-naslov.
Naša Občina je zainteresirana za vstop v projekt, hkrati pa imamo podobne pomisleke.
Predvsem bi bilo koristno pridobiti letni strošek na posamezno lokacijo.
OBČINA 4
Tudi na naši občini smo bili uspešni na tem razpisu ter prejeli omenjeni bon. Realizacijo
projekta načrtujemo izvesti na način, da se omenjene antene za WIFI signal postavijo na
mestih, kjer jih bo možno priključiti na že obstoječe internetne priključke v lasti občine oziroma
na obstoječe priključke, ki so v lasti zasebnih lastnikov, ki imajo interes, da se vzpostavi
brezplačni WIFI dostop ( gostinski in prenočitveni objekti, podjetja .. ). V nasprotnem primeru
je realizacija tega projekta brezpredmetna oziroma neracionalna.
OBČINA 5
Mi smo se načrtno odločili, da ne gremo v ta razpis, ker bi nas priprava razpisa in vzdrževanje
projekta, stala več kot smo pripravljeni dati za to.
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OBČINA 6
Naša občina načrtuje postavitev dostopnih točk na že obstoječi infrastrukturi, kar pomeni tudi
koriščenje trenutno naročenih storitev internetne povezave. Res pa je, da je potrebno dosegati
hitrosti podatkovne povezave kot zahteva razpis. Konkretno načrtujemo dostopne točke: pred
in v Kulturnem domu, v Večnamenski športni dvorani, na šolskem igrišču, pred in v
Prireditvenem centru, Knjižnici, prostorih občinske stavbe in kot že omenjeno so to objekti, ki
že imajo internetno povezavo – priključek torej dodatnih stroškov z naročnino ne bo, mogoče
v primeru povečanja hitrosti prenosa podatkov, kar pa je zanemarljivo. Res je tudi, da v kolikor
se dostopne točke delajo »na novo« je potrebna storitev internetne povezave, kar pa pomeni
dodaten mesečni strošek za občino, prav tako strošek vzdrževanja (vsaj 3 leta).
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