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Povzetek — Članek o tem, kako največji kabelski operater v Sloveniji, Telemach d.o.o., in drugi kabelski operaterji v Sloveniji 
dosegajo, oziroma uresničujejo Digitalno agendo, ki si jo je zastavila Evropska Unija. 
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I. UVOD 

Telemach d.o.o. kot največji kabelski operater v Sloveniji 
v pričujočem prispevku, predstavlja svoj pogled na 
uresničevanje Digitalne agende, ki jo je zastavila Evropska 
Unija. Pokazali bomo, da kabelski operaterji nismo le 
pripravljeni na izzive, ki jih Digitalna agenda zastavlja, 
temveč jih že danes dosegamo in presegamo. 

II.  STANJE TRGA ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA 

V svetovnem merilu si največji kos pogače 
širokopasovnih povezav odrežejo ponudniki DSL, ki imajo 
skupaj kar 60,4 % trga, z 19,3 % trga jim sledijo kabelski 
operaterji, 14,3 % imajo ponudniki FTTx povezav, malce več 
kot 5 % pa imajo skupaj ponudniki pravega FTTH, 
satelitskega in mobilnega dostopa ter ponudniki drugih oblik 
širokopasovnega dostopa. 

V Sloveniji je slika nekoliko drugačna, dostopa xDSL je 
manj kot v svetu in zadnji dve leti tržni deleži upadajo, 
medtem ko ponudniki kabelskega širokopasovnega dostopa, 
dostopa FTTH in širokopasovnega dostopa preko drugih 
tehnologij rastejo v tržnih deležih. V Sloveniji je opazna rast 
dostopa FTTH v gospodinjstvih. 

III.  KABELSKA OMREŽJA NEKOČ, DANES IN JUTRI 

Kabelska omrežja v Sloveniji so večinoma gradili 
navdušenci, ki so običajno začeli tako, da so v svojem bloku 
do vseh sosedov potegnili koaksialne kable, po katerih so do 
njih prenašali izključno televizijske programe. Šlo je za 
majhna nepovezana omrežja, ki pa so se sčasoma širila in 
združevala. Način, na kakršnega se je postopek odvijal, je v 
svetovnem merilu precej neobičajen, saj običajno neko veliko 
podjetje izgradi sistem, v njem ponuja svoje storitve in ga 
širi. V teh časih ni nihče razmišljal niti o povratnem pasu, kaj 
šele internetu in drugih storitvah, ki jih danes ponujamo 
strankam. 

Večina teh majhnih omrežij se je združevala, saj so 
lastniki oziroma upravljavci hitro uvideli, da je stroškov pri 
taki razdrobljenosti preveč. Danes smo tako na točki, kjer je 
podjetje Telemach d.o.o. velik igralec v slovenskem merilu. 
Kabelski operaterji imamo večinoma hibridna optično-
koaksialna omrežja (HFC), ki spadajo med omrežja FTTx, 

bolj natančno pa se lahko klasificirajo kot omrežja FTTN 
(Fiber To The Node). Danes svojim strankam ponujamo 
televizijske programe, internet (hitri kabelski internet po 
standardu EuroDOCSIS 3.0), telefonijo ter mobilno 
telefonijo, video na zahtevo (VOD/TSTV) in storitve OTT za 
mobilne naprave. Da lahko strankam ponudimo vse te 
storitve, kabelski operaterji že danes s pridom izkoriščamo 
razporeditev frekvenčnega spektra v kabelskem omrežju. V 
praksi to pomeni, da lahko z manjšanjem ponudbe analognih 
programov v spekter dodajamo več digitalnih programov 
oziroma nosilcev internetnega prometa. Za primerjavo: z 
izklopom enega analognega programa pridobimo prostor za 
vklop 10 do 15 programov standardne ločljivosti (SD) ali 4 
do 5 programov v visoki ločljivosti (HD). 

Kabelski operaterji, ki za internetni promet uporabljamo 
tehnologijo EuroDOCSIS 3.0, že danes izpolnjujemo 
Digitalno agendo, ki jo je postavila Evropska unija. Telemach 
d.o.o. že danes strankam ponuja pakete prenosa podatkov s 
hitrostjo do 120/10 Mbps, stranke pa lahko z modemi, ki jih 
imajo sedaj, torej brez dodatnega stroška, dosegajo hitrosti do 
400/120 Mbps. Res pa je, da bi morali v primeru redne 
ponudbe take in podobnih hitrosti dodatno segmentirati 
omrežje.  

Ravno zato v prihodnosti kabelski operaterji načrtujemo 
nadaljnjo širitev optičnih povezav proti uporabnikom. 
Omrežja HFC oziroma FTTN bodo počasi prehajala v FTTB 
in nato FTTH omrežja. Kot primer lahko navedemo, da smo 
imeli leta 2002 približno 2000 uporabnikov na enem 
optičnem otoku (node), leta 2012 pa le še približno 200! Ta 
številka se bo v skladu s potrebami in povpraševanjem še 
nižala. Kot do sedaj bomo skupaj s svetovnimi trendi in 
povpraševanjem uvajali nove storitve, kar posledično 
pomeni, da nas čakajo velike naložbe. 

IV.  TELEMACHOVO OMREŽJE FTTH 

Telemach d.o.o. je že leta 2007 začel z gradnjo omrežja 
FTTH v Mariboru. Stroški izgradnje so bili previsoki in so se 
zato (takrat) izkazali za ekonomsko neopravičljive. Po analizi 
predvidenih potreb uporabnikov glede storitev v naslednjih 
petih letih smo prišli do zaključka, da bo omrežje HFC 
uporabnikom več kot zadostovalo. Sama izgradnja omrežja 
HFC je bila bistveno cenejša, zato smo se odločili zanjo. 
Danes, pet let kasneje, je jasno, da smo se odločili pravilno. 

So se pa od leta 2007 precej znižali stroški izgradnje 
omrežij FTTH v primerjavi z izgradnjo omrežij HFC, še 
posebej ob uporabi tehnologij PON in GPON, zato gradimo 
bistveno več povezav FTTH kot prej. Iz prakse smo 
ugotovili, da je servisov oziroma stroškov s servisi na delih 
omrežja, ki je izgrajen s tehnologijo FTTH, več kot polovico 
manj kot na delih, ki so izgrajeni s tehnologijo HFC. 
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Nezanemarljiv je tudi prihranek energije v primerjavi s 
tehnologijo HFC. 

V. ZAKLJUČEK 

Telemach d.o.o. je danes vodilni kabelski operater v 
Sloveniji. Smo ponudnik televizije, interneta, fiksne ter 
mobilne telefonije za rezidenčne uporabnike in široke palete 
rešitev za poslovne uporabnike. Ne gradimo zgolj ceste, saj 
strankam nudimo vsebino! Telemach d.o.o. je zato vodilni 
ponudnik na trgu televizije v Sloveniji. Imamo najširši nabor 
programov v visoki ločljivosti HD, svojim strankam 
ponujamo ekskluzivne športne in druge vsebine, video na 
zahtevo, časovne funkcije in storitev D3GO (storitve OTT). 
Pomembno nam je zadovoljstvo strank, zato veliko 
pozornosti posvečamo skrbi za stranke in hitremu servisu. 

V zadnjih petih letih smo najhitreje rastoči ponudnik 
interneta ter fiksne telefonije v Sloveniji. S tehnologijo 
EuroDOCSIS 3.0 s hitrostmi prenosa podatkov do 400/120 
Mbps (oziroma 120/10 za stranke) že danes izpolnjujemo 
zahteve iz Digitalne agende. 
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