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Zadeva: Obvestilo o pričetku priključevanja »sivih lis« na odprtem širokopasovnem omrežju (OŠO)

Gradnja omrežja in priključevanje uporabnikov na »belih lisah« se zaključuje, hkrati pa se odpira možnost
priključevanja zainteresiranih uporabnikov na »sivih lisah«.

pričetka

Podjetje GVO je kot upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij javno objavilo Vzorčno
ponudbo in pogoje, namenjene vsem operaterjem, ki so v skladu z veljavno zakonodajo upravičeni opravljati javne
komunikacijske storitve in jih nameravajo opravljati preko odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za
dostop do končnih uporabnikov na območju sivih lis na območju posamezne občine.
Telekom Slovenije se je na objavo odzval in na podlagi podpisa pogodbe z družbo GVO objavil Vzorčno ponudbo za
dostop do končnih uporabnikov preko odprtega širokopasovnega omrežja na območju sivih lis.
Priključevanje uporabnikov se bo pričelo predvidoma 11. avgusta, prvi testni uporabniki pa bodo vključeni že v prvih dneh
avgusta.
Za priklop storitev na naslovu uporabnika morajo biti izpolnjeni vsaj naslednji pogoji:
1.
2.
3.
4.
5.

Izbira operaterja storitev (v tem trenutku uporabnike lahko vključujeta operaterja Telekom Slovenije - storitev SiOL in
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica).
Sklenitev pogodbe z izbranim operaterjem.
Zgrajen priključek do doma (omarica na objektu); v kolikor uporabnik priključka do doma še nima zgrajenega, se za
izvedbo obrne na družbo GVO (kontaktne osebe so navedene spodaj).
Za namestitev hišne napeljave se uporabnik dogovori z operaterjem, s katerim je sklenil pogodbo.
Vključitev izvede operater v sodelovanju z upravljavcem omrežja (GVO), ko so izpolnjeni vsi za to potrebni pogoji.

Za dodatne informacije o ponudbi Telekoma Slovenije se uporabniki lahko obrnejo na telefonsko številko 080 8000.
Kontaktne osebe za izgradnjo priključka v družbi GVO:
- Matej Kušar: 051 307 888
- Boštjan Kolar: 031 235 615 ali 051 273 657
- Andrej Jenko: 041 523 532
- Mile Šobak: 031 325 674
- Dušan Golob: 031 255 561

Z lepimi pozdravi,
Gorazd Klemenčič
vodja Službe za prodajo poslovnim uporabnikom

