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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo oziroma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Vprašanje se nanaša na pokritost Mestne občine Ljubljana z optičnim omrežjem za 

dostop do odprtega interneta. 

 

Dostop do  hitrega in odprtega interneta je ena ključnih dobrin, ki pomembno vpliva na 

kvaliteto življenja in možnosti posameznika. Še toliko bolj je to pomembno v svetu, kot ga je 

preoblikovala epidemija. 

Leta 2018 se je Mestna občina Ljubljana pridružila projektu RuNE z namenom, da bi 

občanom, ki se nahajajo na območjih, kjer ne obstaja tržni interes operaterjev za izgradnjo 

širokopasovnega dostopa, ponudila možnost dostopa do interneta prek optičnega omrežja. Za 

ta namen je bila takrat izvedena tudi analiza potreb uporabnikov oziroma gospodinjstev v 

Ljubljani. Kot mi je poznano so v Ljubljani še vedno nekatera območja kjer obstaja potreba 

po izgradnji optičnih prilkjučkov. 

Visokozmogljiva internetna povezljivost je ključna infrastruktura za prenos podatkov, kar 

postaja vse bolj pomembno tako za gospodarstvo kot za družbo v celoti. Vlaganja v 

infrastrukturo, tudi tam, kjer to ni tržno zanimivo, so bistvena za razvoj in konkurenčnost. Za 

ta namen so zadnja leta na voljo tudi razvojna sredstva EU. 

Strateški cilji Evropske komisije pod imenom 'Gigabitna družba' do leta 2025 predvidevajo 

gigabitno povezljivost za vse glavne spodbujevalce socialnoekonomskega razvoja (kot so 

šole, prometna vozlišča in glavne izvajalce javnih storitev ter digitalno intenzivna podjetja), 

neprekinjeno pokritost z omrežji 5G za vsa mestna območja in vse glavne prizemne 

prometne poti ter dostop do internetne povezljivosti s hitrostjo vsaj 100 megabitov na 

sekundo, ki se lahko nadgradi v gigabitno hitrost, za vsa evropska gospodinjstva tako na 

podeželju kot v mestih. Pomembno je, da temu sledimo tudi v Ljubljani. 



 

 

Zanima me, ali Mestna občina Ljubljana prepoznava potrebo po širitvi 

visokozmogljivega internetnega omrežja in na kakšen način se pristopa oz. spodbuja 

širjenje pokritosti v Ljubljani? 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

 mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 


