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Zadeva: Namera o načrtovani gradnji
V skladu z 9a. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom -1), vam
sporočamo
namero
o
pričetku
načrtovanja
(projektiranja)
izgradnje
dostopovnega FTTH omrežja, vključno z izgradnjo uporabniških priključnih vodov
za zainteresirane uporabnike na področju, kot sledi iz tabele, ki je javno
dostopna na www.ruralnetwork.eu na povezavi z imenom »RUNE-SI addresses per
lot.xlsx”.
Podroben seznam krajev in ciljnih naslovov (vključno z naslovi, ki so bili predmet
namere, objavljene na spletišču AKOSa z dne 21.4.) je javno objavljen, in
dostopen na
http://www.ruralnetwork.eu/mma/-/2017110908543684/
Uporabniške priključke bomo gradili uporabnikom v navedenih naseljih, ki takih
priključkov še nimajo in želijo, da jih izvede naše podjetje in pod pogojem
priključitve preko novozgrajenega optičnega priključka na enega od ponudnikov
storitev v roku 90 dni od zaključka gradnje.
Zgrajeno omrežje bo upravljano kot izključno veleprodajno (whole-sale only) L2
(bit-stream) in L3 (ip-stream) odprto širokopasovno omrežje, po medoperaterski
ponudbi, ki bo na spletni strani www.ruralnetwork.eu objavljena pred pričetkom
gradnje.
Za medkrajevno in med regijsko povezljivost bodo v maksimalni možni meri (ob
pogoju
dolgoročne
ekonomske
upravičenosti)
uporabljene
obstoječe
komunikacijske zmogljivosti in obstoječa infrastruktura.
Za izvedbo uporabniških priključnih vodov je predvidena uporaba obstoječe
infrastrukture (vključno z obstoječimi drogovi za potrebe izvedbe prostozračnih
vodov).
Predvideni pričetek del je spomladi 2018, zaključek primarnih razvodov
(medkrajevnih) je do konca 2020, uporabniški priključki pa se bodo izvajali tudi
kasneje, skladno z izraženim interesom končnih uporabnikov po novih,
širokopasovnih optičnih priključkov.
Operaterji, ki bodo želeli sočasno projektirati optične priključke do svojih strank
na objavljenih naslovih pozivamo, da v zakonskem roku:
 Izrazijo svojo namero na način, da nam pošljejo seznam naslovov, za
katere želijo, da se sočasno projektira in gradi njihov priključek;
 Podajo izjavo, da bodo ustrezna dokazila o pravici graditi za priključke iz
prejšnje točke in za druge trase, ki ne bodo sovpadali z RUNE, pridobili
sami na način, da ne bodo zaradi tega upočasnjeni postopki RUNE;
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Predložijo predlog delitve stroškov.

Z operaterji, ki bi želeli dele omrežja projektirati in/ali izvajati sočasno, bo
sklenjena pogodba o sodelovanju in delitvi skupnih stroškov.
Rok za oddajo namere je 10 dni od objave, skladno z določili prvega odstavka
9a) člena ZEKom-1.
Za dodatne informacije se obrnite na: Goran Živec 041/342-599 ali po
elektronski pošti na goran@vahta.eu
S spoštovanjem,

RUNE-SI d.o.o.
Goran Živec
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