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Ljubljana, 15. 3. 2021

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 38. seji 17. 3. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada glede
pokritosti obmejne občine Osilnica in drugih obmejnih občin z optičnim omrežjem
in mobilnim signalom ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDOF in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika Dušana
Strnada in Ministrstvu za javno upravo predlaga, da vprašanja prouči in nanje
odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada se glasijo:
1. Na kakšen način bo država Slovenija poskrbela, da bodo občanke in
občani občine Osilnica deležni storitev optičnega omrežja oziroma
drugega primernega telekomunikacijskega signala, ki bo omogočal
nemoteno povezavo s svetovnim spletom in signalom mobilnih
operaterjev?
2. Ali ima Ministrstvo za javno upravo podatke o tako imenovanih sivih lisah
glede pokritosti z optičnim omrežjem oziroma vsaj drugim primernim
telekomunikacijskim signalom, ki bi omogočal nemoteno povezavo s
svetovnim spletom?
3. Ali ima Ministrstvo za javno upravo namen odpraviti te sive lise, kdaj in na
kakšen način?
Obrazložitev:
Občani obmejne občine Osilnica že nekaj časa opozarjajo na težave, ki jih imajo
zaradi onemogočenega dostopa do mobilnega signala in internetnih storitev. Te
težave so bile še posebej izrazite v času epidemije, ko so se učenci šolali od
doma, prav tako je moralo na ta način delo opravljati veliko njihovih staršev.
Učenje in delo sta bila praktično onemogočena, ker je pokritost občine Osilnica s
telekomunikacijskim omrežjem zelo slaba, optičnega omrežja ni, zadnje mesece
pa prihaja do zelo pogostih izpadov že tako slabega mobilnega signala. Mobilni
operaterji se na prošnje in zahteve Občine Osilnica glede odprave pomanjkljivosti
in postavitev dodatnih anten ne odzivajo, prav tako ni odziva na prošnje in zahteve

po graditvi optičnega omrežja. Na tovrstnih območjih očitno ni tržnega interesa,
zato tudi ni interesa po graditvi komunikacijskih omrežij.
Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je dostop do svetovnega spleta in
ustreznega mobilnega signala v teh časih nujen in da si življenja in dela brez tega
skoraj ni mogoče predstavljati. Še posebej je to pomembno v obmejnih območjih
zaradi varovanja meje pred različnimi nezakonitimi migracijami. Tudi ljudje na
obmejnih območjih bi morali imeti enake možnosti za delo, šolanje in pridobitev
izobrazbe, kot jih imajo drugi državljani. Obmejne občine, kot je Občina Osilnica,
se že brez tovrstnih težav težko borijo s problemom izseljevanja ljudi v druga, bolj
urbana območja v državi. Če jim država pri izgradnji nujne infrastrukture, kamor
gotovo spada tudi ustrezno komunikacijsko omrežje, ne bo pomagala, se bodo
problemi samo še stopnjevali.
Na tovrstno problematiko že nekaj časa opozarjajo županje in župani številnih
obmejnih občin v državi in poleg vseh drugih zgoraj naštetih problemov posebej
izpostavljajo problem varovanja slovenske meje, ki se z izseljevanjem prebivalstva
iz obmejnih območij gotovo povečuje.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za javno upravo, da
vprašanja prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20) nanje v roku
30 dni odgovori.
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