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Vprašanja in odgovori 
 
Objavljeno 25.7.2014 na spletni strani www.gvo.si/kaj_ponujamo/Odprta_sirokopasovna_omrezja/. 
 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na OŠO Dolenjska 

 
VPRAŠANJE 1: 
Kolikšno je število sivih lis na območju, po posameznih funkcijskih lokacijah? 
 
ODGOVOR: Na območjih sivih lis v Občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, 
Šentrupert in Žužemberk je do današnjega dne ca. 2.800 končnih uporabnikov že naročilo 
izgradnjo priključka na omrežje pri GVO. Del priključkov je že zgrajenih, preostale priključke pa 
GVO še gradi. Točne naslove priključkov, ki so že zgrajeni, s podatki o pripadajočih funkcijskih 
lokacijah, bo GVO predal operaterjem omrežij, ki bodo sklenili z GVO pogodbo o dostopu do 
razpoložljivih kapacitet. 
 
Število vseh sivih lis, ki so že izkazale interes za priključitev in z GVO sklenile pogodbo o 
izgradnji naročniškega priključka, je razviden iz prejšnjega odstavka. V teh naseljih sicer 
praviloma obstajajo dodatne potencialne sive lise, vendar GVO ne razpolaga s podatki o številu 
vseh sivih lis. Znani so zgolj podatki o številu belih lis po posameznih naseljih, teh pa je na 
območju navedenih občin skupaj 3.143. 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na OŠO Sevnica 
 
VPRAŠANJE 2: 
Kolikšno je število sivih lis na območju, po posameznih funkcijskih lokacijah? 
 
ODGOVOR: Na območjih sivih lis v Občini Sevnica je do današnjega dne ca. 1.080 končnih 
uporabnikov že naročilo izgradnjo priključka na omrežje pri GVO. Del priključkov je že zgrajenih, 
preostale priključke pa GVO še gradi. Točne naslove priključkov, ki so že zgrajeni, s podatki o 
pripadajočih funkcijskih lokacijah, bo GVO predal operaterjem omrežij, ki bodo sklenili z GVO 
pogodbo o dostopu do razpoložljivih kapacitet. 
 
Število vseh sivih lis, ki so že izkazale interes za priključitev in z GVO sklenile pogodbo o 
izgradnji naročniškega priključka, je razviden iz prejšnjega odstavka. V teh naseljih sicer 
praviloma obstajajo dodatne potencialne sive lise, vendar GVO ne razpolaga s podatki o številu 
vseh sivih lis. Znani so zgolj podatki o številu belih lis po posameznih naseljih, teh pa je na 
območju navedene občine skupaj 2.442. 


