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Po tem, ko je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo sklep o 
dodelitvi evropskih in državnih sredstev za gradnjo odpr-
tega širokopasovnega omrežja na območju Občin Ormož, 
Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, se vsi, ki bomo aktivno 
udeleženi v izgradnji tega omrežja, že aktivno pripravlja-
mo na skorajšen začetek del. Rok za izgradnjo namreč, 
kljub temu da gre za enega največjih tovrstnih omrežij pri 
nas, znaša le 18 mesecev. Zato je sodelovanje vseh udele-
žencev, javnega in zasebnega partnerja kot tudi krajanov, 
izjemno pomembno.
V družbi GVO, ki je zasebni partner in soinvestitor od-
prtega širokopasovnega omrežja, hkrati pa tudi izvajalec 
del, ki bo omrežje upravljalo in vzdrževalo še najmanj 

20 let po izgradnji, že vlagamo veliko truda v pripravo 
vse potrebne dokumentacije. Z lokalnimi skupnostmi in 
krajani usklajujemo trase in  se pripravljamo na začetek 
del na terenu, ki je predviden v poletnih mesecih. V raz-
meroma kratkem času moramo namreč pripraviti projekte 
za izvedbo del, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovolje-
nja ter seveda zgraditi približno 300 kilometrov kabelske 
kanalizacije in vanjo vpihniti najsodobnejše optične ka-
ble, ki bodo potekali neprekinjeno vse od t.i. central oz. 
funkcijskih lokacij do vsakega gospodinjstva na območju 
belih lis. Bele lise so namreč območja, kjer širokopasov-
na infrastruktura še ni zagotovljena, hkrati pa nobeden 
izmed operaterjev nima komercialnega interesa, da bi z 
lastnimi sredstvi takšno omrežje gradil v prihodnjih dveh 
letih. Čeprav so dodeljena nepovratna sredstva trenutno 
na voljo le za navedena območja, pa poudarjamo, da bo 
omrežje, ko bo zgrajeno, tehnološko omogočalo tudi na-
knadne širitve. 
Najsodobnejše optično omrežje bo omogočalo tako širo-
kopasoven internet, ki bo zagotovil v trenutnih razmerah 
praktično neomejene možnosti hitrosti in količine pre-
nosa podatkov, kot tudi internetno telefonijo ter – česar 
se večina prebivalcev, s katerimi smo se doslej srečali 
tudi najbolj veseli – internetno televizijo. Internetna oz. 
IP televizija bo namreč omogočala več sto televizijskih 
programov, kar bo seveda odvisno od ponudnika storitev, 
ki ga bodo uporabniki izbrali sami. Hkrati pa bo olajšala 
prehod z analognega na digitalni televizijski signal, ki je 
predviden v letu 2011. Omrežje, ki bo ostalo v lasti vseh 
treh občin, bo namreč popolnoma odprto, kar pomeni, da 
bodo lahko storitve ponujali vsi zainteresirani ponudniki, 

uporabniki pa bodo imeli pri izbiri ponudnika storitev po-
polnoma odprte roke in se bodo lahko med njimi odločali  
na podlagi ponudbe kot tudi cene.
Novo omrežje bo nedvomno prineslo številne prednosti 
vsem prebivalcem. Med drugim bo omogočilo tudi hitrejši 
razvoj in nova delovna mesta. Zato si kot zasebni partner 
še naprej želimo korektno in tvorno sodelovanje s prebi-
valci in z ostalimi, ki se jih bo gradnja kakor koli dota-
knila, da bomo projekt lahko končali uspešno in v roku. 
Zavedamo se, da vsak večji poseg v prostor, kar gradnja 
tega omrežja nedvomno bo, prinaša tudi nekatere nevšeč-
nosti. Če nič drugega, bomo morali kdaj zapreti kakšno 
cesto, prekopati kakšen vrt ali njivo, pa vendar smo pre-
pričani, da bodo vse neprijetnosti po koncu gradnje hitro 
pozabljene.
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