
  

 

O B Č I N A  L U K O V I C A  

 

 

 
Datum: ____________________ 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 

 

Spodaj podpisana(i)_____________________________ iz ___________________________, 

                                           (ime in priimek)                                 (stalno prebivališče)   

 

 

z lastnoročnim podpisom izjavljam, da: 

- bom ob začetku izvajanja projekta RuNe v občini sklenil pogodbo za izgradnjo 

optičnega priključka, 

- bom poravnal stroške za hišno inštalacijo v višini 150,00 € (priključek), 

- bom brezplačno omogočil prekop oz. napeljavo omrežja po zemljiščih. 

 

Na objektu _________________________ , pristopam z __________________priključki. 

                      (hišna številka objekta)         (navedi število) 

 

 

Število gospodinjstev v stanovanjskem objektu: ______________________. 

                                                                                           (navedi) 

 

Naslov na območju belih lis: DA   NE  (ustrezno obkroži). 

 

 

Stanovanjski ali poslovni namen (ustrezno obkroži). 

 

 

 

                                                                                                   Ime in priimek: 

 

                                                                                                   ______________________ 

                                                                                                   (lastnoročni podpis)                

 

 

S podpisom te pristopne izjave sem seznanjen, se strinjam in izrecno dovoljujem, zbiranje 

podatkov navedenih v tej  pristopni izjavi, da se podatki zbrani na podlagi te pristopne izjave 

uporabljajo izključno za potrebe ugotavljanja interesa za gradnjo optičnega omrežja (izvajanje), 

da se bodo hranili na podjetju Rune d.o.o., za čas trajanja projekta oziroma podpisa pogodbe o 

izvajanju, da lahko kadarkoli zahtevam vpogled v moje zbrane podatke, da občina vse zbrane 

podatke posreduje za potrebe izvajanja projekta na podjetje Rune d.o.o. ter da lahko zahtevam 

izbris omenjenih podatkov v primeru prenehanja interesa oziroma podpisa pogodbe o izvajanju.  

 

 



  

V KOLIKOR BOSTE IZPOLNILI PRISTOPNO IZJAVO, LE TO POSREDUJETE NA 

OBČINO LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica ali  skenirano na elektronski naslov: 

obcina.lukovica@lukovica.si  
 
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. 
 
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. 
 
Pomembno: 
Do storitev v omrežju RuNe bodo lahko dostopali samo tisti uporabniki, ki bodo naročili izgradnjo 
priključka in priključeni na optično infrastrukturo RuNe. 
 

KAJ JE POTREBNO ZA PRIKLJUČITEV VAŠEGA DOMA NA OPTIČNO INFRASTRUKTURO? 

Na spletnem naslovu www.ruralnetwork.eu  ali priloženem seznamu: 
• Preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE ali je na območju t.i. belih lis. 
• Konzorcij projekta RuNE se prijavlja na razpis Ministrstva za javno upravo "Javni razpis za 

sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije "GOŠO 3A",  zato se 
po dodatnem razgovoru s predstavnikom družbe RuNE-SI d.o.o.  zbirajo  tudi pristopne izjave 
za naslove iz seznama t.i. belih lis. 

• Izpolnite obrazec za izgradnjo priključka, ki je hkrati soglasje za dostop in izdelavo notranje 
optične inštalacije v bivalnem objektu.  

• Po prejemu vašega zahtevka vas bo kontaktiral tehnični oddelek RUNE in vam zagotovil 
potrebne podatke o izvedbi priključka. 

• Sledi podpis pogodbe o izgradnji priključka in plačilo priključnine 
• Nato RuNe zgradi vaš priključek do vaše hiše in izvede potrebne notranje inštalacije. 
• Ko je priključek zgrajen po lastni izbiri izberete ponudnika in z njim sklenete pogodbo za storitve. 

KAJ ZAJEMA PLAČILO PRIKLJUČNINE ZA IZGRADNJO PRIKLJUČKA 
Financiranje celotne izgradnje omrežja RuNe zagotovi nosilec projekta sam, uporabniki plačajo samo 
notranjo hišno inštalacijo v enkratnem znesku 150 € (DDV vključen) in vključuje: 
• Montažo optičnega kabla znotraj hiše; 
• Priklop optičnega modema pri stranki; 
• Preizkus delovanja povezave. 
 
Po izvedbi priključka stranka postane lastnik vse notranje inštalacije. 
 
ALI LAHKO DOBIM PRIKLJUČEK RUNE POZNEJE? 
Uporabnikom, ki priključka v času gradnje RuNe omrežja priključka ne bodo naročili,  bo optični 
priključek RuNe samo omogočen (ne bo zgrajen do hiše). Uporabniki lahko priključek naročijo in dobijo 
kadar koli. Strošek izgradnje priključka bo v primeru poznejšega naročila bistveno višji kot med gradnjo 
celotnega omrežja RUNE. 
 

PRISTOPNO IZJAVO DOSTAVITE NA NASLOV: 
OBČINA LUKOVICA, STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA ali skenirano pristopno izjavo posredujete na 

elektronski naslov: obcina.lukovica@lukovica.si 
ROK ZA ODDAJO JE NAJKASNEJE DO 30. 11. 2018 

http://www.ruralnetwork.eu/
mailto:obcina.lukovica@lukovica.si

