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Povzetek — V prispevku so predstavljene dobre prakse in primeri razvoja širokopasovne infrastrukture v manj poseljenih regijah 

Evrope. Projekt ENGAGE združuje 12 partnerjev iz 10 evropskih držav. Cilj projekta je pomagati podeželskim območjem v Evropi, bolje 

razumeti in reševati vprašanja stroškovno učinkovite izgradnje širokopasovnih omrežij visokih hitrosti na podeželskih območjih. Predstavili 

bomo izbrane dobre prakse različnih evropskih regij, ki vključujejo različne primere souporabe infrastrukture, širokopasovnega kartiranja 

infrastrukture ter izvedbe gradnje. 
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Abstract — The paper presents the best practices and examples 

of broadband infrastructure development in less populated areas of 

Europe. The ENGAGE project [1] consists of 12 partners from 10 

different European countries. The goal of the project is to help rural 

areas in Europe better understand and address the issues of cost 

effective broadband network rollout. We will present the chosen 

best practices of different European regions that include examples of 

infrastructure sharing and broadband mapping as well as 

transparency and coordination of civil engineering works. 
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I. UVOD 

Po ocenah Evropske Komisije lahko 10-odstotno 

povečanje širokopasovne penetracije ustvari letno povečanje 

BDP za od 1 do 1,5 odstotka ter povečanje produktivnosti 

dela za 1,5 odstotka, medtem ko inovacije, ki jih v podjetjih 

spodbudi širokopasovna infrastruktura, ustvarjajo delovna 

mesta in imajo potencial, da do leta 2020 ustvarijo 2 milijona 

novih delovnih mest [2]. Gradnja visokohitrostnih 

širokopasovnih povezav ustvarja nove vidike produktivnosti 

in s tem spodbuja ekonomski razvoj. Za razvoj vsake države 

pa je pomembno, da le-ta ni omejen le na urbane predele. 

Zato je treba poskrbeti, da ruralna področja ne zaostajajo v 

razvoju digitalne infrastrukture in v razpoložljivosti storitev. 

Informacijsko komunikacijska tehnologija lahko igra ključno 

vlogo pri zagotavljanju zahteve po vzdrževanju ali celo 

krepitvi lokalnega prebivalstva in gospodarskih dejavnosti. 

Države Evropske Unije so k problemu ruralne širokopasovne 

pokritosti pristopile na različne načine. Naloga projekta 

ENGAGE je pregled teh pristopov, identifikacija najboljših 

praks in poglobitev razumevanja z organiziranjem tematskih 

delavnic ter izmenjav – s ciljem prenosa pridobljenega znanja 

in aktiviranja regionalnih/lokalnih strategij za gradnjo 

širokopasovne infrastrukture ter s tem povezanih storitev. 

 

Slika 1: Logotip projekta ENGAGE 

II. POMEN ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 

Visokokakovostna digitalna infrastruktura podpira vse 

sektorje sodobnega in inovativnega gospodarstva. Je 

hrbtenica enotnega trga, ki je velik in še vedno v precejšnjem 

obsegu neizkoriščen vir rasti ter ključni dejavnik 

konkurenčnosti EU [3]. Hitre širokopasovne povezave so 

postale nujne pri spodbujanju gospodarskega razvoja države, 

kar pa je  v današnjih razmerah ključnega pomena. 

Širokopasovne tehnologije igrajo podobno vlogo, kot so jo v 

prejšnjem stoletju ceste in železnice.  

Prednosti širokopasovnega dostopa ne smejo biti omejene 

izključno na urbane predele države, saj slednji podpira vse 

sektorje sodobnega in inovativnega gospodarstva ter je 

strateškega pomena za socialno in teritorialno kohezijo. Vsi 

državljani in podjetja morajo imeti priložnost sodelovati v 

digitalnem gospodarstvu. Ker Evropska zveza na 

zagotavljanje širokopasovnosti gleda kot na izhod iz 

ekonomske krize in zagotavljanje vzdržnosti gospodarstva, je 

predstavila strategijo, imenovano Digitalna agenda 2020, s 

katero naj bi, med drugim, vsem gospodinjstvom v državi do 

leta 2020 zagotovili širokopasovno povezavo s hitrostjo vsaj 

30 Mbit/s, polovica prebivalstva pa bi uporabljala povezave s 

hitrostjo 100Mbit/s [4]. Cilj je zagotovitev dostopa do hitrih 

širokopasovnih povezav vsem državljanom in s tem poleg 

spodbuditve gospodarskega razvoja izboljšati tudi družbeno 

kohezijo in odpraviti digitalno ločnico med urbanim in 

ruralnim okoljem. 

Ker se tudi evropska komisija zaveda ovir pri izgradnji 

visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, je izdala predlog o 

ukrepih za znižanje stroškov gradnje visokohitrostnih 

elektronskih komunikacijskih omrežij [2]. Pobuda obravnava 

naslednja štiri področja, na katerih se pojavljajo glavni 

problemi: 

 

– neučinkovitosti, povezane z uporabo obstoječe fizične 

infrastrukture (kot so npr.: kanali, vodi, vstopni jaški, 

omarice, drogovi, stebri, antene, stolpi in drugi podporni 

objekti),  

– neučinkovitost, povezana z neizkoriščenimi možnostmi za 

skupno izgradnjo, 

– neučinkovitosti pri izdaji dovoljenj in s tem povezanimi 

birokratskimi postopki ter 

– problemi, povezanimi z izgradnjo omrežij v stavbah. 
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Vsi partnerji projekta ENGAGE imajo veliko izkušenj na 

področju iskanja učinkovitih modelov za premoščanje 

širokopasovne vrzeli (predvsem na podeželju) in zato lahko 

podajo koristne informacije o prej naštetih izzivih – s 

praktičnega, tehničnega, upravnega in tudi zakonodajnega 

vidika. 

Glavna cilja projekta ENGAGE v prvem letu trajanja (leto 

2012), ki sicer predstavlja tretjino projekta, sta bila:  

 

– pripraviti skupni odgovor partnerjev na javni poziv 

Evropske komisije za zbiranje predlogov v okviru pobude 

za zmanjšanje stroškov gradnje širokopasovnih omrežij 

ter [5] 

– izdelati dokument z opisom dobrih praks sodelujočih regij 

[6]. 

 

Oba dokumenta smo uspešno sestavili, ter ju ustrezno 

predstavili tudi predstavnikom Evropske komisije. Projekt 

ENGAGE se je tako znašel v nekaj referencah zadnji 

objavljenih dokumentov komisije, ki so povezani z 

obravnavano problematiko. 

III. »ENGAGE PREDLOGI« ZA ZMANJŠANJE 

STROŠKOV GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ 

Partnerji projekta ENGAGE so se v okviru odziva na 

javno razpravo Evropske komisije o načinu zmanjšanja 

stroškov gradnje širokopasovnih omrežij poenotili predvsem 

v naslednjih pomembnih točkah [5]: 

– Souporaba infrastrukture je ključnega pomena za znižanje 

stroškov gradnje. Telekomunikacijska infrastruktura se 

mora graditi koordinirano z ostalo javno infrastrukturo, 

upravljavci obstoječe javne infrastrukture (predvsem 

elektrika, plin, voda) pa bi morali dati le to pod 

določenimi pogoji na razpolago za izgradnjo 

širokopasovnih omrežij. 

– Kartiranje infrastrukture in transparentna, koordinirana 

gradnje celotne javne infrastrukture, skupaj s 

širokopasovno infrastrukturo. 

– Standardizirana gradnja novih objektov, ki bodo primerni 

tudi za »priklop« na širokopasovna omrežja. 

IV. IZBRANE DOBRE PRAKSE »ENGAGE REGIJ« 

Predstavljeni projekti vključujejo različne primere 

souporabe in kartiranja širokopasovne infrastrukture kot tudi 

preglednost in koordinacijo gradbenih inženirskih objektov. 

Pristopi se razlikujejo z več vidikov, od obsega izvedenih 

projektov in načina financiranja do uporabljenih tehnologij. 

V sklopu projekta ENGAGE je bilo v bazo zbranih 31 dobrih 

praks, pri čemer jih precejšnje število prikazuje različne 

prakse souporabe infrastrukture [6]. 

A. Francija 

Nièvre je francoski departma v Burgundija velikosti okoli 

6.800 km
2
, kjer živi 220.000 prebivalcev. Leta 2006 je imelo 

na področju Nièvra manj kot 50 odstotkov prebivalcev dostop 

do interneta s hitrostjo najmanj 2 Mbit/s. Cilj projekta 

imenovanega Nièvre Numérique je zagotovitev 

visokokvalitetne, tehnološko nevtralne javne storitve, ki bi 

omogočila več kot 98 odstotkom prebivalstva 2 ali več-

megabitni prenos podatkov in tako pomagala uravnotežiti 

ruralna ter urbana področja. Da bi pokrili celoten okraj, so se 

odločili za kombinacijo različnih tehnologij. V najbolj 

nedostopnih krajih so se odločili za tehnologijo WiMAX v 

povezavi z optičnim hrbteničnim omrežjem. 

V celoten projekt je bilo vloženih 40 milijonov evrov, od 

tega je bilo 15 milijonov privatnih in 25 milijonov javnih 

sredstev. Uporabljen je bil model skupnega vlaganja (angl. 

joint venture). 

 

 
Slika 2: WiMAX pokrivanje v regiji Nievre [11] 

B. Finska 

Na Finskem so se občinski politiki in lokalni prebivalci 

lotili izgradnje lastne telekomunikacijske infrastrukture, ker 

so se, tako kot je praksa v večini držav Evropske Unije, 

nacionalna telekomunikacijska podjetja izgradnji novih 

širokopasovnih omrežij na podeželju izogibala. 

Suupohjan Seutuverkko Oy (SSV) [7] je delniška družba 

in neprofitna organizacija v lasti šestih občin, ustanovljena 

leta 2005. Upravlja območje velikosti približno 5.000 km
2
 

(55 vasi s 50–500 ljudmi), kjer živi približno 44.000 

prebivalcev. Povprečna gostota poseljenosti na kvadratnem 

kilometru je 8,8 samo prebivalca! 

Omrežje je večinoma zgrajeno s tehnologijo FTTH. 

ADSL in ADSL2+ sta sicer uporabljeni v nekaj vaseh, vendar 

bodo tudi te povezave nadomeščene z FTTH tehnologijo, ker 

lastnik obstoječega bakrenega omrežja odstranjuje vse 

bakrene žice na podeželju. V nekaterih vaseh so kabli 

položeni v jarke skupaj z vodovodnimi ali kanalizacijskimi 

cevmi, kar se je na Finskem izkazalo za zelo zahtevno in je 

tudi finančno precej velik zalogaj. Največ sodelovanja je bilo 

zato s ponudniki električne energije, kjer so hkrati kopali 

jarke za električne in optične povezave hkrati. 

Proračun celotnega projekta znaša več kot 10 milijonov 

evrov, od tega je okoli 7,5 milijonov privatnih in 2,5 

milijonov javnih sredstev. Uporabljeni investicijski model je 

t.i. Bottom-up pristop, kar pomeni, da se omrežje načrtuje s 

stališča potreb uporabnikov. 

Trenutno je v zgrajeno optično omrežje priključenih nekaj 

več kot 2.000 gospodinjstev, dolgoročni cilj pa je priključitev 

vseh gospodinjstev v regiji. Osnovna cena za storitev trojček 

znaša okoli 43 evrov. Večina uporabnikov je naročena na 

hitrosti med 10 in 150 Mbit/s. 
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Slika 3: Finančni model v regijiSuupohja [7] 

C. Nemčija 

Spodnja Saška je zvezna dežela v Nemčiji, ki se nahaja na 

severozahodu države in ima velikost 47.624 km
2
 za 8 

milijonov prebivalcev. Leta 2009 je bila penetracija 

širokopasovnih povezav v ruralnih območjih Spodnje Saške 

zelo nizka. 40 odstotkov celotnega območja Spodnje Saške ni 

imelo dostopa do širokopasovnega interneta. S pomočjo 

sredstev iz drugega stimulacijskega paketa (Konjunkturpaket 

II) [8] se je ponudila priložnost 50 milijonov evrov visoke 

investicije samo za razvoj interneta visoke hitrosti v 

podhranjenih regijah. Do leta 2012 so tako dosegli hitrosti do 

minimalno 2 Mbit/s po gospodinjstvu. Uporabili so 

inovativen način financiranja, saj so v programu financiranja 

predpostavili dva varianti: varianto, kjer si posamezne občine 

konkurirajo pri pridobitvi sredstev in varianto, kjer so občine 

nastopajo v združbi in se skupaj prijavijo na večji regionalni 

razpis. Več o zanimivem pristopu si lahko preberete v virih 

[9]. 

 

 

Slika 4: Spodnja Saška in različni modeli dostopa [10] 

D. Irska 

Donegal je regija, ki se nahaja na severozahodu Irske in 

pokriva ozemlje velikosti 4.841 km
2
 s 161.137 prebivalci. 

Donegal se razlikuje od večine ostalih irskih okrajev v tem, 

da do 80 odstotkov prebivalcev živi izven urbanih središč. To 

v kombinaciji z nizko gostoto poseljenosti, velikostjo ozemlja 

in goratim terenom, telekomunikacijskim operaterjem otežuje 

opravičevanje vlaganja v širokopasovno infrastrukturo. 

Dostopovno omrežje omogoča domovom in podjetjem 

hitrosti med 1 in 8 Mbit/s in pokriva 90 odstotkov 

prebivalstva. Uporabljena je tehnologija WiMAX. 

 

Slika 5: Primer karte obstoječe infrastrukture (Donegal) [1] 

E. Portugalska 

Alentejo je regija na Portugalskem velikosti 31.551 km
2
 s 

758.739 prebivalci. Ker so v regiji razvoj širokopasovne 

infrastrukture identificirali kot nujo za spodbuditev lokalnega 

gospodarstva, so se odločili izpeljati širokopasovni projekt, 

katerega rezultat je 640 km dolgo optično omrežje. To 

omrežje povezuje vseh 14 mest v regiji. V regiji so se 

odločili, da bodo odprli tehnološke parke v vsakem izmed teh 

mest, ki bodo spodbudili potrebo prebivalstva po 

širokopasovnih storitvah. To je namreč en izmed možnosti, ki 

lahko »popravi« poslovni model investitorjev v 

širokopasovna omrežja regije. Zgrajeno omrežje je odprto 

hrbtenično optično omrežje s prenosno kapaciteto 10 Gbit/s. 

 

 
Slika 6: Primerjava pokrivanja z osnovnimi širokopasovnimi 

hitrostmi in visokohitrostnimi povezavami (Portugalska) [1] 

F. Španija 

Extramadura je španska regija, ki pokriva področje 

velikosti 41.633 km
2
 z nekaj več kot milijon prebivalci. 

Skupnost se sooča z nizko gostoto poseljenosti prebivalstva 

(26 preb./km
2
) in visoko stopnjo nezaposlenosti (~ 29 %). Te 

okoliščine so zelo zmanjšale možnost za vlaganje privatnega 

sektorja v telekomunikacijsko infrastrukturo. Zaradi tega je 

regionalna uprava sklenila izpeljati svojo strategijo za 

omogočanje univerzalnega širokopasovnega dostopa vsem 

prebivalcem in zagotovitev globalne povezljivosti. Hkrati so 

se, podobno kot Portugalci, odločiti za načrtno spodbujanje 

digitalne pismenosti in s tem premoščanja digitalne ločnice 

ter dvigovanja potreb po uporabi širokopasovne 

infrastrukture. 
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V. ZAKLJUČEK 

Vsi predstavljeni projekti se izvajajo na področju celotnih 

regij. To pomeni, da je dosežena regionalna skladnost v 

smislu uporabljenih tehnologij in same implementacije na 

področju celotne regije. Slovenija ima v tej primerjavi 

velikost manjše evropske regije z nesorazmerno veliko 

občinami (več kot 200 občin!). To lokalnim skupnostim 

predstavlja težavo, saj se morajo povezovati, če hočejo doseči 

kritično maso človeških virov s primernim znanjem za 

izpeljavo takšnih projektov. 

Hkrati bo lahko v prihodnosti nastal problem zaradi 

potencialne tehnične nedorečenosti grajenih odprtih omrežij, 

saj je nevarno, da bi določeni ponudniki storitev imeli težave 

pri ponujanju storitev na teh omrežjih. Pri tem namigujemo 

na izzive, ki jih predstavljajo enotni tehnični pogoji za 

uporabo ter povezovanje omrežij, standardizirano upravljanje 

z omrežji ter zagotavljanje primerne kakovosti storitev. V 

Sloveniji namreč gradimo, v primerjavi z Evropo, veliko 

majhnih porazdeljenih odprtih omrežij, z veliko operaterji, 

kar bo med drugim lahko tudi izziv za poslovni model 

upravljavcev v prihodnosti. Ravno zaradi tega Slovenija čim 

prej potrebuje novo strategijo razvoja širokopasovnih 

omrežij! 

Skoraj nemogoče bi bilo vzeti eno od predstavljenih 

rešitev in jo na enak način uporabiti na nekem drugem 

področju. Ker ima vsaka država oziroma regija znotraj države 

različna tehnološka izhodišča in svojevrstne geografske 

posebnosti, ne obstaja neka univerzalna rešitev, ki bi 

ustrezala vsem. Potrebno je poiskati način, ki je za določene 

potrebe najbolj ustrezen in lahko vključuje tudi kombinacijo 

različnih pristopov, nato pa je treba znotraj te regije poskrbeti 

za enoten pristop k implementaciji, ki bo dolgoročno 

preprečil morebitne tehnološke neskladnosti. 

ZAHVALE 

Projekt ENGAGE se izvaja v okviru Operativnega 

programa INTERREG IVC, ki je financiran iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, ter s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. 

 

 

Slika 7: Logotip OP Interreg IVC in Evropske zveze 
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