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1. ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika Vinka Zobca, ki je bilo
zastavljeno na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 20. 1. 2021
Vprašanje:
Občinski svetnik g. Vinko Zobec je postavil vprašanje glede optike v Poljčanah. Od predstavitve
je minilo že dve leti.

Odgovor:
Z vprašanjem »Kakšno je stanje projekta RUNE na območju občine Poljčane?« smo se obrnili na
g. Šalamona, direktorja podjetja Eurocon d.o.o., že v mesecu maju lanskega leta.
Takrat smo dobili sledeč odgovor:

»Projektiranje (izdelava PZI dokumentacije) za vaše področje se približuje koncu. Sedaj gre v
fazo pridobivanja potrebnih mnenj in soglasij. To pomeni, da boste to dokumentacijo v
mnenje dobili tudi v vaši občini s strani projektantov.
Če bo vse po sreči, bi se predvidoma v jeseni lahko že začela že gradnja omrežja.
Naše predvidene aktivnosti so naslednje:
-

Ko bo Rune imel zbrano dokumentacijo z mnenji, se bova z direktorjem podjetja Rune
Enia d.o.o., ki je nosilec in investitor projekta Rune, oglasila pri vodstvu vaše občine
in predstavila izvedbeni projekt. Predvidevam, da bo to bodisi v poletnim mesecih ali
v začetku septembra letos.

-

Nato steče naročanje hišnih priključkov s strani vaših občanov. Ob tem bomo pred
začetkom gradnje v vaši občini organizirali sestanke s predstavniki KS in občani
(dogovarjali se bomo z vami, kako to izpeljati). Termine teh sestankov v tem trenutku
še ne morem predvideti, odvisno od tega, kdaj se bo gradilo trase v vaši občini, kar
bomo vedeli, ko bo izvajalec del predložil mikro časovnice gradnje za celotno
območje omenjenega optičnega vozlišča.«

Ponovno smo zaprosili za informacije o stanju projekta v januarju 2021, in dobili sledeč
odgovor:

»Novice so za vas dobre:
-

Zaključeno je projektiranje za vaše območje, sedaj se je začelo pridobivanje služnosti
na predvidenih trasah;

-

Poteka postopek izbire izvajalca gradbenih del, izvajalec mora po uvedbi v delo
pripraviti mikro časovnico del na trasah primarnega voda;

-

Predvidoma v mesecu ali dveh se bo začela sama gradnja, ki bo potem potekala po tej
časovnici. Izvajalec bo delal z več gradbenimi ekipami, tako da bomo čim prej
zaključili delo na trasah primarnega voda.

-

Ko bomo imeli to mikro časovnico, bomo natančneje vedeli, kdaj bomo v vaši občini
in posameznih naseljih. Takrat se slišimo in dogovorimo za izpeljavo sestanka s
predstavniki vaših KS oziroma vaških odborov, da bodo občani predhodno informirani
o tek, kaj, kje in kdaj se bo delalo.

-

Približno 3 mesece po začetku del je možno pričakovati priklapljanje prvih
uporabnikov.

Če ne bo nekakšnih večjih nepredvidenih dogodkov (Covid, naravne nesreče, ipd.), bodo vsaj
nekateri vaši občani že letos priklopljeni na optiko.«
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