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»Da bi v Sloveniji vsa gospodinjstva imela 
dostop do širokopasovnih omrežij, bi mora-
li zagotoviti 350 do 500 milijonov evrov,« 
pravi prof. dr. Andrej Kos iz Laboratorija za 

telekomunikacije Fakultete za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani.    24, 25

»Da bi v Sloveniji vsa gospodinjstva imela 
dostop do širokopasovnih omrežij, bi mora-
li zagotoviti 350 do 500 milijonov evrov,« 
pravi prof. dr.

telekomunikacije Fakultete za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani.  

Na podeželju se 
ne pulijo za optiko

Uradnih podatkov sicer 
ni, vendar je kar nekaj 
znamenj, da je za odprta 
omrežja, ki so bila zgrajena 
s sofinanciranjem države, 
bolj malo zanimanja tako 
uporabnikov kot tudi po-
nudnikov.    30, 31
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V Sloveniji imamo v urba-
nih središčih precej FTTH-
priključkov (»fiber to the ho-
me« ali vlakno do doma). Ta 
naložba je bila zelo draga in 
zelo bremeni oba lastnika. 
Je bil tak pristop v preteklo-
sti pravilen?
Preskok na optiko se bo vsekakor 
zgodil. V Sloveniji so investitorji v 
ta omrežja verjetno predvideva
li, da bodo po izgradnji optične 
infrastrukture vsi uporabniki, ki 
tak priključek imajo, nanjo tudi 
dejansko prešli. Vendar se je za
radi različnih razlogov izkazalo, 
da preskok ne bo takojšen, ampak 
postopen. V vmesnem času bomo 
uporabljali kombinacijo različnih 
dostopovnih tehnologij, žičnih in 
brezžičnih. Optiko bomo posto
poma pripeljali vse bliže upo
rabnikom, morda najprej samo 
do omarice pri uporabniku ali 
do določene točke v omrežju, od 
tam naprej po različnih žičnih ali 
brezžičnih tehnologijah. 

Je pa tehnično gledano 
FTTH najboljša rešitev.
Dolgoročno vsekakor. 

Kaj pa tržno?
V Sloveniji se je eden izmed ope
raterjev odločil, da bo v kratkem 
času postavil optično omrežje, 
največji slovenski operater pa mu 
je sledil. Tehnično, kot rečeno, se 
je ta zgodba zgodila zelo hitro, kar 
mene osebno kot inženirja sicer 
veseli. Toda poleg inženirskega 
obstaja še tržni vidik te zgodbe. Če 
bi želeli zagotoviti donosnost te 
naložbe, bi morali uporabniki za 
storitve prek teh povezav plače
vati več kot za storitve na podlagi 
dosedanjih dostopovnih omrežij, 
ki so se deloma ali večinoma že 
amortizirala. Pri optičnem do
stopu lahko govorimo o tako ime

novanih premium storitvah, ki pa 
jih trg še ni sprejel, saj uporabniki, 
tudi zaradi splošne gospodarske 
recesije, prej znižujejo svoje iz
datke za komunikacije, kot pa 
zvišujejo. 

Koliko torej pri nas stane-
jo premium storitve? 
Pravih premium storitev v Slove
niji še ni veliko. Najdražji paketi 
za rezidenčne uporabnike stanejo 
med 40 in 50 evrov na mesec.

Koliko pa bi morala tak-
šna storitev stati, da bi se 
ekonomsko splačala?
Težko presodim, saj je to bolj 
vprašanje za operaterje. Če ope
rater gradi najboljše omrežje, 
je verjetno smiselno, da nanj 
veže storitve, ki sicer na drugih 
dosedanjih omrežjih niso mož
ne, in jih zato lahko tudi dražje 
zaračunava.  

Kakšne pa so trenutno ce-
ne telekomunikacijskih 
storitev?
Po mojem mnenju so prenizke. 
V zadnjih dobrih treh letih ali od 
uvedbe evra so cene telekomuni
kacijskim storitvam v Sloveniji 
padle za okoli dva odstotka, cene 
elektrike, denimo, pa so višje za 
skoraj polovico. Cenovna vojna 
ponudnikov telekomunikacij v 
Sloveniji je bila in je še vedno hu

da. Cene, ki jih trenutno dosegajo 
slovenski ponudniki, ne omogo
čajo več ustreznega finančnega 
presežka, ki ga je nujno vlagati 
v razvoj telekomunikacij, kar 
srednjeročno ni dobro in lahko 
vodi v težave.

Katere?
Telekomunikacije oziroma infor
macijske in telekomunikacijske 
tehnologije imajo velik vpliv na 
razvoj praktično vseh drugih 
gospodarskih panog. Štirideset 
odstotkov rasti gospodarskih pa
nog v Evropski uniji je odvisne 
od informacijskih tehnologij in 
tega se v Sloveniji premalo zave
damo. Če je razvoj prepočasen, se 
to kaže tudi na drugih področjih. 
V Sloveniji smo bili še pred nekaj 
leti v samem svetovnem vrhu uva
janja novih storitev in rešitev, z 
zmanjšanjem vlaganj v razvoj in 
raziskave na področju informa
cijskih tehnologij pa ne držimo 
več koraka s svetovnimi gibanji 
in smernicami.

Kako se bo torej rešil pro-
blem nizkih cen?
Enostavnega odgovora kot tudi 
rešitve za to vprašanje verjetno 
ni. Posamezni ponudniki najbrž 
ne upajo sami povišati cen, saj bi 
uporabniki v tem primeru prešli 
k drugemu ponudniku. Če bi jih 
povišali skupaj, bi to pomenilo 

kartelno dogovarjanje in posle
dično tudi ustrezne kazni. Morda 
je rešitev povečanja prihodkov v 
dodatni ponudbi storitev, ki pa 
morajo biti za uporabnika pri
vlačne in še vedno dovolj cenovno 
ugodne, da se bo zanje odločil.

Kako pa je bilo z razvojem 
na podeželskih območjih?
Večinoma so na ruralnih in sub
ruralnih območjih, kjer ni bil 
izražen komercialni interes, gra
dili odprta optična omrežja. Prvi 
razpis je predvideval predvsem 
gradnjo optičnih omrežij, kar se 
je za ruralna območja izkazalo 
kot drago z vidika cene za posa
mezen priključek. Drugi razpis je 
bil bolj življenjski in je omogočal 
tudi večjo pestrost oziroma kom
binacijo uporabljenih tehnologij 
v dostopovnih omrežjih: optika, 
baker, koaksialni kabli, prenos po 
elektroenergetskih vodih, brez
žični prenos. S pomočjo evrop
skih sredstev ima zdaj več tisoč 
uporabnikov širokopasovni pri
ključek, kar me zelo veseli. Naučili 
pa smo se tudi, da bo v prihodnje 
še več pozornosti treba nameni
ti priključevanju uporabnikov z 
aktivno opremo, ne samo gradnji 
omrežja. Omeniti pa velja tudi, da 
se je, še posebno v prvem razpisu, 
velik del investicij v zagotavljanje 
FTTH na ruralnih predelih pora
bil za gradbena dela. 

Koliko?
Po nekaterih podatkih se pri
bližno 70 odstotkov investicij v 
optična omrežja porabi za grad
bena dela. 

Graditev optičnih omrežij 
v velikih mestih, kjer se na 
nekaterih območjih optične 
povezave podvajajo, je prehi-
tela državo. Gradilo se je zelo 
hitro, da ne rečem divje. Ali 
lahko rečemo, da so tako dr-
žava kot lokalne skupnosti 
to poglavje zamudile? 
Problem je kompleksen in večpla
sten. Idealno bi bilo, da ne bi pri
hajalo do podvajanja infrastruk
ture. Infrastrukturna konkurenca 
je v tem trenutku manj smiselna 
kot storitvena, zato bi bilo smotr
no, da bi država ali občine sprejele 
predpis, v katerem bi določile, da 
se v vsako vkopanje položi tudi 
optični kabel z več vlakni ali cevi, 
v katere bi lahko vsak operater 
oziroma ponudnik storitev pod 
enakimi pogoji vstavil optične 
kable. 

APEK je Telekomu razve-
zal optično omrežje, vendar 
slednji z njegovo odločitvijo 
ni zadovoljen. Ali ni bolje, to 
velja tudi za T2, da optično 
omrežje, katerega velika ve-
čina priključkov je prosta, 
omenjena operaterja delita z 
drugimi ponudniki, kot pa da 
od tega nimata popolnoma 
nič?
S stališča laičnega zunanjega opa
zovalca bi seveda lahko rekli, da je 
bolje, da imaš od tega vsaj nekaj 
kot nič. Vendar je vprašanje, kako 
na to gledajo operaterji, ki imajo 
omrežje v lasti. Očitno jim še ve
dno bolj ustreza, da je priključek 
prost oziroma neuporabljen, kot 
pa da ga po neki določeni ceni na
jema in trži konkurenca. Slednje 
namreč lahko vodi v položaj, ki 
za lastnika optičnega omrežja ni 
dober. 

Telekomunikacije zelo 
vplivajo na druge panoge

[ INTERVJU  ]  Prof. dr. Andrej Kos iz Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani o širokopasovnem dostopu 

Po mnenju prof. 
dr. Andreja Kosa iz 
Laboratorija za teleko-
munikacije Fakultete za 
elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani ima Slovenija 
dobro razvito infrastruk-
turo za dostop do široko-
pasovnih omrežij. Vendar 
pa bo potrebnih še veliko 
vlaganj, da bodo lahko 
do njih dostopala vsa 
slovenska gospodinjstva. 

 Da bi v 
Sloveniji vsa 
gospodinjstva 
imela dostop do 
širokopasovnih 
omrežij, 
bi morali 
zagotoviti 
350 do 500 
milijonov evrov. 

Tako pravi prof. dr. Andrej 
Kos iz Laboratorija za tele-
komunikacije Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani. 

▶

Zakaj?
Lahko se zgodi, da v podjetju, ki 
ima v lasti optično omrežje, zara
di različnih razlogov, tudi zaradi 
gradnje infrastrukture, poslovni 
procesi tečejo nekoliko drugače 
kot v drugem podjetju, ki te in
frastrukture nima. Tako se lah
ko se zgodi, da te konkurenca, ki 
najema tvojo infrastrukturo, ki 
si jo zgradil z lastnimi sredstvi in 
napori, za nekaj mesecev prehiti 
pri ponujenih storitvah. V tem 
primeru si z lastnim omrežjem 
dejansko poslabšuješ položaj na 
trgu, saj konkurenčni ponudniki 
osvojijo določen tržni delež, ki si 
ga težko pridobiš nazaj. 

Kaj pa menite o ločitvi 
operaterjev in lastnikov 
omrežij? Vemo, da so omrež-
ja v Sloveniji gradili opera-
terji in ponudniki storitev.
Govorimo o funkcionalni delitvi 
na infrastrukturo in storitve. 
Osnovna zamisel predvideva, 
da bi eno podjetje, najverjetneje 
državno, gradilo, vzdrževalo in 
upravljalo fizično infrastruk
turo oziroma omrežje ter vsem 
ponudnikom storitev pod ena
kimi pogoji omogočalo dostop 
do tega omrežja. S tem bi se te
lekomunikacijska infrastruktura 
postavila ob bok električni, cestni 
in železniški kot ključna nacio
nalna infrastruktura. Ponudniki 
storitev bi si torej konkurirali s 
kakovostjo in pestrostjo storitev. 
O tej delitvi se razmišlja že kar 
nekaj časa, spomnim se, da smo o 
tem, sicer v nekoliko drugačnem 
kontekstu, prvič razpravljali že 
leta 1999. 

Je bila napaka, da tega ni-
smo storili?
Težko bi to označil kot napako. 
V Sloveniji je telekomunikacijski 
trg liberaliziran, kar je prineslo 
precej koristnih stvari. Na trgu 
je začelo delovati veliko novih 
telekomunikacijskih podjetij, 
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