GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
RUNE-SI d.o.o. gradi najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večje od
1 Gb/s) za vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na
katerih sicer obstoječi operaterji telekomunikacij nimajo tržnega interesa graditi lastna
omrežja.
Prednosti, ki jih prinaša optično omrežje, pa niso le v hitrosti prenosa podatkov, ki
omogočajo kvalitetnejše televizijske storitve in brskanje po spletu, pač pa gre za
storitve, ki dvigajo kvaliteto življenja, kot npr. delo na daljavo, e-uprava, e-zdravstvo,
spletno nakupovanje itd..
ODPRTO OMREŽJE
Storitve bo uporabnikom v omrežju ponujalo več različnih ponudnikov. Uporabnik bo
imel možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost
storitev zanj najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev
zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji. V primeru
nezadovoljstva s trenutnim ponudnikom, bo imel uporabnik možnost njegove
zamenjave.
KAJ ZAJEMA PLAČILO PRIKLJUČNINE ZA IZGRADNJO PRIKLJUČKA
Financiranje izgradnje primarnega dela omrežja RuNe zagotovi nosilec projekta sam.
Uporabniki plačajo samo strošek izvedbe sekundarnega dela omrežja v
enkratnem znesku 150 € (DDV vključen), če:
 priključek naročijo pred ali med gradnjo omrežja v naselju;
 se v roku 90 dni od izvedbe priključka naročijo na storitve pri izbranem
ponudniku storitev.*
IZGRADNJA SEKUNDARNEGA DELA OMREŽJA
Sekundarni del omrežja je del med primarnim delom omrežja ter fasado objekta. Ta
del omrežja se lahko izvede v zemeljski ali zračni izvedbi (po obstoječih elektro ali
telekomunikacijskih drogovih). V primeru zemeljske izvedbe je potreben izkop po
zemljišču lastnika parcele. Izkop lastnik/uporabnik zagotoviti sam, Rune-SI d.o.o.
pa mu bo vgradil cev in optični kabel.
Izvedba sekundarnega dela omrežja vključuje:
• montažo optičnega kabla do in znotraj hiše do mesta optične priključne doze (do
10m dolžine in 2 preboja);**
• namestitev in priklop optičnega modema;
• preizkus delovanja povezave.
Po izvedbi priključka stranka postane lastnik vse notranje inštalacije razen modema,
ki ostane v lasti Rune-SI d.o.o., za potrebe zamenjave v primeru nedelovanja.
Z gradnjo se bo predvidoma pričelo letos poleti, v juniju oziroma juliju.
ALI LAHKO DOBIM PRIKLJUČEK RuNe POZNEJE?
Uporabnikom, ki priključka v času gradnje omrežja RuNe ne bodo naročili, bo optični
priključek RuNe samo omogočen (ne bo zgrajen do hiše). Priključek je možno naročiti

kadarkoli, vendar bo strošek izgradnje priključka v primeru poznejšega naročila
bistveno višji kot med gradnjo omrežja RUNE.
za dodatne informacije, vprašanja, dokumentacijo, itd.:
Spletna
stran www.ruralnetwork.eu
RuNe:
dominik.salamon@ruralnetwork.eu
E-pošta:
marko.salamon@ruralnetwork.eu
*V primeru, da se uporabnik na storitve ne naroči v roku 90 dni, mu bo zaračunana
izvedba sekundarnega dela omrežja po ceniku izvajalca (dejanski stroški)
**Mogoča je namestitev naprave na poljubno mesto v stanovanju, v tem primeru se
vsak dodatni meter inštalacije zaračuna po ceniku izvajalca.

