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ŠIROKOPASOVNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU
BELIH LIS
Občina Radlje ob Dravi se je skupaj z ostalimi koroškimi občinami, dne
28.1.2021, obrnila na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije (AKOS) s pobudo za reševanje problema izgradnje
širokopasovne infrastrukture na območju belih lis v Koroški regiji in
prošnjo za aktiven pristop do reševanje te problematike.
Na AKOS smo posredovali tudi seznam belih lis v naši občini. Podatki
o posamezni beli lisi so dostopni na spodnji povezavi: https://www.
gov.si/novice/2020-06-05-na-ministrstvu-za-javno-upravo-pripraviligraficni-prikaz-in-iskalnik-belih-lis/
K pobudi nas je vzpodbudil »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5« Ministrstva za javno
upravo, ki je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih 21
milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
več kot 17,3 milijona evrov.
Z javnim razpisom bo na območjih belih lis omogočeno sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalnokraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in
Posavski statistični regiji ter v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
Želeli bi si, da bi bilo v prihodnje omogočeno sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij tudi na območju Koroške regije.
V nadaljevanju vam podajamo povzetek njihovega odgovora.
Skladno s trenutno zakonodajo agencija nima pristojnosti, da bi
naložila mobilnim operaterjem gradnjo novih baznih postaj. ZEKom-1
v 115. členu določa, da je univerzalna storitev najmanjši nabor storitev
določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v
Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko
lego. V univerzalno storitev med drugim sodita tudi dostop do
telefonskih storitev in interneta na fiksni lokaciji. V nadaljevanju
ZEKom-1 določa, da mora biti storitev dostopna na lokaciji, na kateri
uporabnik stalno prebiva ali opravlja dejavnost ter da so upravičeni
do nje tisti prebivalci, ki nimajo možnosti alternativnega dostopa
do storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na trgu.
Univerzalna storitev se lahko zagotavlja preko različnih tehnologij, kot
npr. preko fiksnega omrežja, mobilnega omrežja ali preko satelita.
Izbira tehnologije je odvisna od tehničnih možnosti na lokaciji vašega
stalnega prebivališča. Trenutno je vsako gospodinjstvo na lokaciji
stalnega prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno
hitrostjo 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika ter do
telefonije. Od 13.4. 2021 dalje bo hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in
1 Mbit/s od uporabnika. Podjetje, ki mora to storitev zagotavljati, je
Telekom Slovenije, na katerega se lahko obrnete z zahtevo, da vam to
storitev zagotovijo. Lahko se oglasite na prodajnih mestih Telekoma
Slovenije ali pokličete na številko 080 1000 ali pošljete elektronsko pošto
na naslov info@telekom.si, kjer boste dobili podrobnejše informacije,
katera rešitev je za vašo lokacijo najprimernejša. Če vam Telekom
Slovenije ne bo ponudil komercialne rešitve na vaše povpraševanje, se

lahko sklicujete na pravico do univerzalne storitve, Telekom Slovenije
pa lahko preveri, ali ste upravičenec ali ne. Priključitev vam morajo
praviloma zagotoviti v roku 15 dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v
primeru izrednih razmer.
Konkretna rešitev je odvisna od tehničnih zmožnosti na lokaciji. Vsak
uporabnik lahko tudi sam preveri, kakšne možnosti ima na voljo tudi
na geoportalu: https://gis.akosrs.si/HomePublic/OPTPogledResult/
slo, kjer lahko preverite, katera storitev vam je na voljo (npr. mobilni
internet) oziroma kako daleč je do najbližjega omrežja. Dodatne
informacije o univerzalni storitvi pa so na voljo tudi na portalu
medijske in informacijske pismenosti na naslovu: https://www.mipi.
si/teme/informacijska-pismenost/univerzalna-storitev-omogocadostop-dointerneta-vsem-prebivalcem-slovenije.
Projekte GOŠO vodi Ministrstvo za javno upravo. Ko bomo zasledili,
da bo v pripravi nov razpis, lahko na ministrstvo podamo pobudo za
pokrivanje naše občine z optičnim kablom. Seveda bomo razmere in
razpise na tem področju budno spremljali tudi v prihodnje.
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VELIKONOČNI KONCERT
V Klubu Big Band Radlje se kljub težkim razmeram ne želimo
odpovedati tradicionalnemu Velikonočnemu koncertu. Razmere letos
žal ne dopuščajo izvedbe koncerta, kot smo ga bili navajeni - z Big
Bandom in njegovo zvesto publiko.
Dogajanje se bo letos žal moralo preseliti na splet, nalogo nadaljevanja
tradicije pa bo izjemoma prevzela skupina Grooveland.
Tokrati koncert Groovelanda bo malce bolj umirjen, s pridihom
akustične glasbe vendar zato nič manj zanimiv.
Za vas smo pripravili pester izbor glasbe ob kateri boste lahko zaplesali,
zapeli ali pa vsaj malce pomigali na kavču. Seveda se tudi tokrat ne
bomo odpovedali stalnicam v našem reperturju, uspešnicam Steveja
Wonderja in Amy Winehouse.
Koncert bo možno spremljati na našem yt kanalu in Facebook profilu.
Veselimo se našega virtualnega druženja!
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RAZSTAVA KLEKLJANIH IZDELKOV
" Dan žena in materinski dan sta za nami, zato smo iz oken DU
Radlje, na Mariborski cesti 26, umaknile klekljan nakit. Namesto
tega smo pripravile razstavo klekljanih izdelkov s spomladansko
motiviko, primerno za velikonočno okrasitev. Razstava bo na ogled
do bele nedelje.
Vabljeni k ogledu!
Klekljarice sekcije Nagelj

USPEŠNA SEZONA MOŠKE EKIPE DU RADLJE OB
DRAVI V IGRANJU PIKADA
V DU Radlje ob Dravi deluje kar nekaj športnih sekcij, v katerih
se aktivno vključujejo članice in člani društva, ki sestavljajo
posamezne ekipe.
Ena izmed ekip, ki že kar osem let zastopa DU Radlje ob Dravi je
moška ekipa v pikadu.
V sezoni jesen 2020 – spomlad 2021 je ekipa dosegla odlične
rezultate na tekmovanju, ki ga organizira KPZ DU in v Koroški ligi v
pikadi »KLUP« V ligi KLUP smo kod ekipa dosegli 1. mesto. Ravno
tako so naši člani posamezno dosegli: 1. mesto Viktor Pušnik, 2.
mesto Marjan Pečovnik in 3. mesto Mirko Novak. Poleg vseh teh
rezultatov nam pa za osem letni trud in vzpodbudo za nadaljevanje
pomeni priznanje plaketa Športne zveze Občine Radlje ob Dravi.
Član ekipe: Tone Hribernik

