
Družba GVO skupaj z izvajalcem Optic-Tel v občini Rečica ob Savinji gradi 
optično omrežje. Gradnja hrbtenične trase (belih lis) je sofinancirana iz evropskih 
sredstev v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije, oznaka »GOŠO« 
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-
odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/ 

Tako je družba GVO je z  ministrstvom za javno upravo sklenila pogodbo, s 
katero so se zavezali, da bodo do septembra 2023 v občini zgradili odprto 
širokopasovno omrežje. Z omrežjem bodo pokrili območja tako imenovanih belih 
lis – naselij, kjer omrežja še ni, operaterji pa doslej za gradnjo niso izrazili tržnega 
interesa zaradi prevelikega ekonomskega vložka. Na področju občine so bile tudi 
t.i. sive lise (ta gospodinjstva so obvestila o gradnji dobila s strani Infratela), med 
katerimi bodo urejali tiste, ki so dovolj blizu belih lis. Zgradili se bodo tudi hišni 
priključki, s katerim bo interesentom zagotovljena sodobna telekomunikacijska 
povezava in visoke hitrosti prenosa podatkov, ki jih omogoča najsodobnejše 
optično omrežje. 

GRADNJA V PRAKSI  

Družba je pred dnevi občanom Rečice ob Savinji poslala:  

- obvestilo, s katerim so obvestili gospodinjstva, da so na njihovem seznamu. V 
dopisu je navedena tudi cena gradnje hišnega priključka (200 evrov). V ceno je 
vključena tudi notranja napeljava v stanovanjskem objektu.  

- pogodbo, s katero lahko občani izrazijo svoj interes za gradnjo priključka. 
Podpisano pogodbo je treba vrniti do 1. marca, po besedah predstavnika GVO 
bodo pogodbe sprejemali tudi kasneje. Na pogodbe se v 3. člen vpiše samo 
številka parcele, na kateri stoji hiša, v kateri bo priključek. S podpisom pogodbe 
bo stranka dala soglasje za gradnjo in morebitno odpravljanje poškodb.  

- izjavo, s katero se lahko občani izrecno izjasnijo, v kolikor priključka ne želijo. 

Zaradi številnih pripomb in klicev je v torek Občina Rečica v sodelovanju z GVO 
pripravila srečanje preko ZOOMa, na katerem so predstavniki mariborske družbe 
odgovarjali na različna vprašanja. Poudarjamo, da Občina ni sodelovala pri izboru 
izvajalcev in nima podrobnejših podatkov o gradnji tras. Vse odgovore na dodatna 
vprašanja lahko zastavite na elektronski naslov oso5@gvo.si ali na tel. 02/333-
26-26.  

V nadaljevanju navajamo odgovore GVO na najpogosteje zastavljena splošna 
vprašanja:  

TRASA  

mailto:oso5@gvo.si


V občini bodo zgradili hrbtenično omrežje, ki mora biti v oddaljenosti 200 – 500 
metrov od posamezne bele lise. V grobem bo hrbtenično omrežje potekalo ob 
cestah oziroma javnih poteh, graditi pa bi ga (razen ceste na Dol-Suho in pobreške 
ceste) začeli v pomladnih mesecih. Zaenkrat je sprojektirana samo hrbtenična 
trasa, soglasja za gradnjo pa bodo iskali tudi pri posameznih lastnikih parcel. 

Trase do priključkov v gospodinjstvih se bodo urejale v drugi fazi. Z vsako 
stranko se bodo dobili posebej in se na terenu dogovorili za najlažji način 
priklopa. Z gradnjo hišnih priključkov na bi začeli jeseni.  

CENA  

Noben priključek ne bo zastonj. Znesek 200 evrov je za vse enak in brezpogojen, 
saj je bilo tako določilo v samem razpisu Ministrstva za javno upravo. Ker želijo 
v GVO pospešiti izgradnjo, je v tem znesku vključena tudi gradnja hišnega 
priključka, kar bo kasneje, po zaključenem projektu, treba posebej plačati. To, kar 
sedaj stane 200 evrov, bo v naslednji fazi stalo med 500 in 600 evri.   

Gradnja priključka se bo plačala v roku 10 dni po izvedenih delih. V roku treh 
mesecev mora potem posamezna stranka pri izbranem operaterju izbrati paket in 
podpisati naročniško pogodbo. Predvidevajo, da bodo na omrežju glede na 
izkušnje gostovali Telekom, Telemach, A1 in mogoče še T-2. V kolikor stranka 
v zahtevanem roku ne podpiše naročniške pogodbe z izbranim operaterjem bo 
GVO izstavil dodaten račun v višini 250€. 

UREJANJE SLUŽNOSTI  

Služnosti se bodo urejale po končani gradnji, na podlagi geodetskega posnetka, in 
sicer na stroške GVO. V podjetju si seveda želijo, da bi se čim več lastnikov 
odločilo za podpis pogodbe. Če stranka priključka izključno ne želi, naj podpiše 
obrazec št. 15, kjer jasno in glasno izrazi svojo voljo, kar GVO potrebuje tudi kot 
dokazilo za ministrstvo.  

 


