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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 10. izredni seji, 11. 1. 2017, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU)
št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih
skupnostih
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 10. izredni seji, 11. 1.
2017 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe
(EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih
skupnostih (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10,
107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal predstavnik ministrstva za javno upravo gospod Marjan
Turk, ki je predstavil vsebino predlagane uredbe in predlog stališča. Pojasnil je, da je
cilj omenjene uredbe prispevati k uresničitvi evropske vizije internetne povezljivosti
za državljane in podjetja s podporo projektov, ki bi z brezplačnim WIFi-jem visoke
kakovosti pokrili glavna središča življenja, ki še nimajo takih povezav. Omenjena
uredba bi zainteresiranim organom omogočala, da ponujajo državljanom brezplačen
dostop do Wi-Fi v javnih stavbah, zdravstvenih zavodih, parkih in trgih. Proračun
omenjenega projekta bo znašal 120 milijonov evrov, pri čemer Evropska komisija
ocenjuje, da bi z omenjenimi sredstvi do leta 2020 dodelili sredstva vsaj 6 000 do 8
000 lokalnim skupnostim. Program naj ne bi povzročal administrativnih bremen
kandidatom in državam članicam. Izbirnih meril za upravičenost do sredstev ne bo,
temveč se bodo sredstva podeljevala po načelu »first come first served«. Pojasnil je,
da Slovenija glede na njeno velikost, zagovarja stališče, da naj se upošteva dejavnik
uravnotežene geografske zastopanosti oziroma omogoči razdelitev sredstev po
državah članicah. Prizadevajo si tudi za omogočanje konzorcijske prijave prek
skupnosti občin s čimer naj bi se zmanjšali prijavni stroški. Obenem je opozoril, da ni
prepričan, da bo učinek pobude sorazmeren glede na vložena sredstva, predvsem z
vidika nadgradenj mobilnih omrežij, ki omogočajo visoke hitrosti prenosa podatkov in
glede na načrte za hitro implementacijo mobilne tehnologije oziroma omrežij 5G. Pri
tem je opozoril, da je pri sprejemu uredbe potrebno upoštevati tudi interese mobilnih

operaterjev in ambiciozno časovnico uvajanja mobilnih storitev pete generacije.
Pojasnil je tudi, da je Slovenija podoben mehanizem predvidela v načrtu gradnje
širokopasovne infrastrukture.
Člani komisije omenjeno uredbo pozdravljajo in izpostavljajo potrebo po informiranju
lokalnih skupnosti o omenjenem projektu ravno zaradi »first come, first served«
načina podeljevanja sredstev. Člani komisije sicer pozdravljajo omogočanje
brezplačnega WiFi v javnih stavbah, zdravstvenih zavodih, parkih in trgih, vendar
sočasno opozarjajo na potrebo po zagotavljanju brezplačnega WiFi tudi na
primestnih avtobusih, vlakih, itd. Člani komisije ugotavljajo, da na podlagi
omenjenega predloga ni jasno kdo bodo prijavitelji, ali bo to država, ministrstva ali
posamezne lokalne skupnosti. Člani komisije obenem opozarjajo, da bo imela uredba
vpliv na proračun občin ne samo zaradi visokih stroškov povezanih s pridobitvijo
sredstev temveč tudi zaradi kritja naročnin s strani lokalnih skupnosti. Člani komisije
izpostavljajo vprašanje o morebitnem državnem protekcionizmu zaradi upoštevanja
vplivov na poslovne interese mobilnih operaterjev pri izvedbi projekta. Obenem
opozarjajo, da je lahko Slovenija v slabšem položaju pri pridobivanju sredstev iz
omenjenega projekta tako v primeru uporabe načela »first come, first served« ter tudi
pri uporabi načela geografskega ravnotežja.
Člani komisije so za konec opozorili na nujnost pridobivanja sredstev za digitalizacijo
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, posebej za projekte gradenj odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO). Težavo predstavlja
predvsem izražen velik interes podjetij, ki kasneje projektov ne realizirajo in s tem
izključijo možnost za kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev za določene
lokacije brez nikakršnih sankcij.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je sprejela mnenje, da podpira
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s
spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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