OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

NAZIV OPERACIJE:
GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŢJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Gospodarsko-razvojna
infrastruktura«; prednostne usmeritve »Informacijska druţba« ter javnega razpisa Ministrstva
za gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2.
Razvojna prioriteta: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«; prednostne usmeritev: 2.2.
»Informacijska druţba«, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
KRATEK OPIS:
Namen operacije je zgraditi odprto širokopasovno omreţje elektronskih komunikacij v občini
Velike Lašče in s tem omogočiti preteţnemu delu gospodinjstev v občini Velike Lašče dostop
do širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij. Poleg vpliva na večjo informacijsko
pismenost prebivalstva se bodo hkrati z izboljšanjem dostopnosti do širokopasovnega omreţja
povečale razvojne moţnosti podjetništva in turizma, omogočene bodo tudi normalne
elektronske povezave šolajoči mladini, predvsem študentom in dijakom.
Konkretni cilj gradnje odprtih širokopasovnih omreţij elektronskih komunikacij v občini
Velike Lašče je, da se predvsem na območjih, kjer širokopasovna omreţja niso prisotna,
zgradi odprta širokopasovna omreţja elektronskih komunikacij, ki bodo povezala preteţni del
naselij v občini ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi
omreţji in ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in
ponudnikom storitev.
Slednje bo omogočilo ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh
ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.
Območje investicije:
Občina: Velike Lašče, naselja: Adamovo, Bane, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo,
Brlog –del, Bukovec, Centa, Četeţ pri Turjaku, Dolenje Kališče, Dvorska vas, Gorenje
Kališče, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Kot pri Veliki Slevici, Krvava peč, Kukmaka, Laze,
Mala Slevica, Mali Osolnik, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Pečki, Plosovo,
Podhojni hrib, Podkraj, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, Podţaga,
Poznikovo, Prazniki, Purkače, Pušče, Rašica, Rob, Rupe, Sekirišče, Selo pri Robu, Sloka

Gora, Stope, Strletje, Ščurki, Škrlovica, Ulaka, Uzmani, Velike Lašče (del naselja), Vrh,
Zgonče, Ţaga, UE: Ljubljana
V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je deleţ Evropskega sklada za regionalni
razvoj 85 % oziroma 1.280.100,00 EUR, deleţ sredstev drţavnega proračuna za kohezijsko
politiko pa 15% oziroma 225.900,00 EUR.
Vrednost zasebnih sredstev, ki bodo vloţena v gradnjo na območju belih lis, znaša
681.492,25 EUR. Vse vrednosti so brez DDV.
NAZIV UPRAVIČENCA:
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
DATUM ZAČETKA OPERACIJE: Operacija se je začela 25. 9. 2008
DATUM KONCA OPERACIJE: 25. 6. 2010
KONTAKTNA OSEBA: Anton Zakrajšek, ţupan Občine Velike Lašče in Jerica Tomšič
Lušin, tajnica občine tel. št. 01 781 0370, e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
Več o skladih Evropske unije najdete na spletnih straneh: http://www.svlr.gov.si/ in
http://www.eu-skladi.si/.

