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Stanje v Sloveniji 2013

• Upadanje trenda rasti števila širokopasovnih 
priključkov

• Zaustavitev investicij v gradnjo novih fiksnih 
omrežij

• Iztekanje programov GOŠO

• Finančna kriza 

• Pričakovane spremembe lastniške strukture 
pri vseh operaterjih omrežij
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Bakreno telefonsko omrežje in tržna struktura

• Samo ena storitev (nima substituta)

• Prvo obdobje konkurence: ZDA

• Obdobje monopola: ZDA (privatni) Evropa 
(državni)

• Liberalizacija: ZDA (od 1956), Evropa (od 
1984), Slovenija (od 2001) 

• Univerzalna obveznost



Koaksialno kabelsko omrežje in tržna struktura

• Praviloma nova storitev (nima dobrega 
substituta)

• Odsotnost regulacije

• Praviloma, a ne povsod, naravni monopol

• Veliko število majhnih omrežij (podjetij)

• Pobiranje češenj

• Postopna konsolidacija



Države z največjo razširjenostjo 
koaksialnega omrežja

• Avstrija 53%
• Belgija 100%
• Danska 70%
• Finska 63%
• Madžarska 66%
• Nemčija 86%
• Nizozemska 94%
• Švedska 65%
• Švica 72%
• Velika Britanija 51%
• ZDA 96%

Hazlett 2008



Slovenija: delež gospodinjstev s 
stacionarnim telefonom

• 2001: 91%

• 2006: 88%

• 2010: 80%



Koaksialno kabelsko omrežje v Sloveniji

• Nova storitev (nima substituta)

• Odsotnost regulacije

• Javna, kasneje zasebna iniciativa

• Praviloma, a ne povsod, naravni monopol

• Pobiranje češenj

• Veliko število majhnih omrežij (podjetij)

• Pozna konsolidacija, ki še ni končana



Koaksialno kabelsko omrežje v Sloveniji –
ocena števila priključkov

• Aktivni priključki: 53% gospodinjstev (SURS)

• 430.000

• Omogočeni (passed by) priključki

• 500.000



Prvo optično omrežje v Sloveniji T-2

• Nova storitev (dostop do interneta) se najprej 
pojavi na obstoječih bakrenem in koaksialnem 
omrežju

• Obstoj dobrih substitutov (storitve preko 
obstoječih omrežij)

• Pobiranje češenj (samo mesta z več kot 
30.000 prebivalci)



Prvo optično omrežje v Sloveniji T-2 
Ocena števila priključkov

• Aktivni priključki:

• 46.000

• Omogočeni (passed by) priključki

• 250.000



Drugo optično omrežje v Sloveniji TS

• Aktivni priključki:

• 33.000

• Omogočeni (passed by) priključki

• 100.000 - 200.000?



Slovenija razprostranjenost in 
zmogljivost omrežij

POKRIVANJE OZEMLJA DOSEGANJE CILJEV 
DIGITALNE AGENDE

Telefonsko bakreno 
omrežje

Celotno DELNO

Kabelsko koaksialno 
omrežje

60% VEČINOMA

Prvo optično omrežje T-2 30% POPOLNO

Drugo optično omrežje TS 20%? POPOLNO



Spodbude za investicije v gradnjo kabelskih omrežij

• Nova storitev (ni imela substituta: tuji programi: 
informativni, športni, filmski)

• Nizki stroški gradnje (visoka stopnja tržnega 
prodora)

• Naravni monopol

• Dostop do virov financiranja (uporabniki)

• Nizki stroški vzdrževanja omrežja in plačevanja 
pravic

• Visoke cene (glede na stroške)



Spodbude za investicije v gradnjo optičnih omrežij

• Neustrezna regulacija dostopa do bakrenega 
omrežja dominantnega operaterja do leta 
2005 (T-2)

• Strategija posnemanja (TS)

• Podvajanje omrežja (TS)

• Regulatorne počitnice (TS do 2009)

• Dostop do finančnih virov (T-2 in TS)



Ovire pri investiranju v gradnjo optičnih omrežij

• Ni ekskluzivne storitve

• Visoki stroški gradnje (majhen tržni delež in 
njegovo počasno naraščanje )

• Nizka diferenciacija storitve v očeh uporabnika



Visoki stroški gradnje – izračuni iz modela (Hoernig 2010)

Območje št. območja št. prebivalcev Št. preb./km2 Št. central

Povprečna dolžina  jaška/uporabnika 

(m)

gosto mestno 1 1.763.916 4.000 69 2

mestno 2 2.163.672 1.600 168 5

redko mestno 3 2.646.000 800 252 8

gosto predmestno 4 2.062.480 470 280 10

predmestno 5 2.460.360 280 303 13

redko predmestno 6 2.989.056 150 417 17

gosto ruralno 7 4.331.208 60 1.421 29

ruralno 8 3.448.368 < 60 2.488 55
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Kritični tržni delež, ki opravičuje investicijo v omrežje nove generacije (Hoernig, 2011)

Območje št. območja št. prebivalcev št. preb./km2 Investitor

Ponudnik preko

razvezave

optične zanke

gosto mestno 1 1.763.916 4.000 20% 7%

Mestno 2 2.163.672 1.600 32% 7%

redko mestno 3 2.646.000 800 43% 10%

gosto predmestno 4 2.062.480 470 42% 11%

Predmestno 5 2.460.360 280 52% 20%

redko predmestno 6 2.989.056 150 63% -

gosto ruralno 7 4.331.208 60 - -

Ruralno 8 3.448.368 < 60 - -



Poslovanje novih operaterjev – primer T-2

• Investicija: 250 mio € (ocena)

• Število omogočenih priključkov: 250.000 (ocena)

• Število uporabnikov: 46.000

• Dolgoročna sredstva na naročnika: 4.750 € (konec leta 
2011) [GOŠO: 4.000 € na naročnika]

• Izguba iz poslovanja: 86 mio € (v obdobju 2005-2009)

• Investicija T-2: dolgoročna sredstva plus izguba iz 
poslovanja: 7.000 € na naročnika

• Premajhen obseg lastnega kapitala in neustrezna 
ročnost tujih virov



Tržna strategija - primer T-2

• Superiorna storitev in nizka cena



Poslovanje novih operaterjev – primer Amis

• Kapital: 

• 1 mio € (2005) 

• 10 mio € (2009)

• Izguba iz poslovanja: 10 mio € (od 2006 do 2011)

• Število naročnikov (na vseh treh omrežjih): 
60.000 (ocena)

• Dolgoročna sredstva/naročnika: 300 €

• dolgoročna sredstva plus izguba iz poslovanja: 
460€ na naročnika



Konkurenca v Sloveniji 

• Konkurenca med omrežji je prisotna pri več 
kot polovici gospodinjstev

• Konkurenca med omrežji je omejena na 
gosteje poseljena območja

• Konkurenca med ponudniki je prisotna pri 
vseh gospodinjstvih



Ustreznost teorije „Ladder Of Investment“ za Slovenijo

• T-2 je izbral strategijo gradnje omrežja

• Vzpenjanje po lestvi se ni dobro končalo!

• Amis je izbral strategijo uporabe obstoječih 
omrežij

• Bolje je ostati na prvi stopnici!



Regulacija optičnih omrežij v Sloveniji

• Nizka cena dostopa (pod stroški) do optičnega 
omrežja (od samega začetka) onemogoči 
podvajanje investicij (Južna Koreja)

• Najava ukinitve razvezave lokalne zanke  
spodbudi investicije (Hong Kong)

• „Regulatorne počitnice“ so spodbudile investicije 
v dve optični omrežji

• Slaba izkoriščenost omrežij, wasteful competition
• Regulacija ne more spodbuditi/omogočiti 

investicij v ruralnih območjih



Javna sredstva kot dodaten vir 
financiranja gradnje novih omrežij

Naziv projekta Št. omogočenih 
priključkov

Št. realiziranih 
priključkov do 
5.10.2012

Tehnologija

GOŠO 1 15.957 9.107 Optika, brezžično

GOŠO 2 13.497 Np Optika, brezžično



Javna sredstva kot dodaten vir 
financiranja gradnje novih omrežij

• Skupni rezultat GOŠO 1 in GOŠO 2:

• 30.000 omogočenih priključkov na redko 
poseljenih območjih (kjer ni ekonomskega 
interesa) 

• 120 mio € (skupaj javna in zasebna sredstva)

• Investicija: 4.000 € na omogočeni priključek



Sklepne misli

• Število omrežij: od 4 proti 1
• Spodbujanje investicij v dodatno podvajanje 

omrežij je neustrezno
• Prizadevanja za vzpostavitev konkurence na vsaki 

tehnologiji je nepotrebno 
• Za nadaljnjo gradnjo omrežij, kjer ni 

komercialnega interesa, je potrebno zagotoviti 
javna sredstva

• Gospodarski položaj države zahteva iskanje 
optimalnih rešitev med stroški, pokritostjo, in 
hitrostjo dostopa 


