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Zadeva: Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v
naslednjih treh letih skladno z Načrtom NGN 2020 in objavi najnovejših
podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk v geografskih segmentih goste in
redke poseljenosti z dne 27. 7. 2016

Spoštovani,
Obveščamo vas, da smo zaradi naknadno evidentiranih novih in spremenjenih omrežnih
priključnih točk v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture izvedli ponovno primerjavo
objavljenega seznama za izkaz tržnega interesa s stanjem podatkov v tej evidenci z dne 27. 7.
2016. Na podlagi tega smo pripravili nova seznama gospodinjstev za geografski segment goste
poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino
vsaj 100 Mb/s in za geografski segment redke poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za
gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.
Do zaključka aktualnega testiranja tržnega interesa ne bomo evidentirali novih sprememb
omrežnih priključnih točk v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.
Zaradi lažje obravnave sprememb zadnje objavljenih podatkov ločeno objavljamo spremembe,
ki so bile izvedene (dodani in brisani naslovi).
Nove podatke za oba geografska segmenta lahko prevzamete na spletni strani:
http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp.
Investitorji, ki so že izrazili tržni interes naj podatke preverijo in po potrebi ponovno izrazijo tržni
interes glede na novo stanje v evidenci z dne 27. 7. 2016.
Hkrati vas obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v
skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

1)

Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno
aplikacijo, ki je dostopna na http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, najkasneje do
vključno 5. 9. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku,
ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

2)

Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem
interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 9. 9. 2016 do 12.00 ure tudi
pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs@gov.si) in AKOS (info.box@akos-rs.si).

S spoštovanjem,
Marjan Turk
generalni direktor

Objavljeno:

na spletnih straneh MIZŠ:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/trzni_intere
s_po_nacrtu_ngn_2020/

