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Abstract — This article explains the various possibilities for ensure digital agenda targets, which can be combined among themselves. 
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Povzetek — Članek se ukvarja z različnimi pogledi na 

zagotavljanje ciljev digitalne agende, ki se morajo med seboj 

kombinirati za najboljše rezultate. 

Ključne besede — širokopasovni dostop, konkurenca, 

investicije 

I. UVOD 

Digitalna agenda za Evropo je ena izmed sedmih pobud 

strategije Evropa 2020, namenjena povečanju konkurenčnosti 

Evropske unije nasproti azijskim in ameriškim državam. 

Evropa bi se s trajnostnim razvojem na področju 

telekomunikacijskih omrežij in storitev morala razviti do 

takšne mere, da bi lahko svojim državljanom omogočala kar 

najboljši izkoristek potenciala informacijske tehnologije za 

lastne koristi in posledično koristi družbe.  

 

Slovenija se še vedno ukvarja predvsem z izgradnjo omrežij, 

ki bodo zagotavljala cilje digitalne agende za leto 2020. To so 

hitrosti 30 Mbit/s za vse prebivalce in 100 Mbit/s za 50%. 

Glede na težo investicije in trenutni investicijski trend v 

Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi, se pojavljajo potrebe po 

oblikovanju celostnega paketa strategij, ki bi do tega 

privedle.  

 

Članek se posveča predvsem obstoječim in zakonsko 

predvidenim rešitvam, ter iniciativam, ki bi lahko pripomogle 

doseganju ciljev digitalne agende z obstoječim stanjem 

omrežja in stališči operaterjev glede privatnega investiranja, 

obstoječimi in nadaljnjimi možnimi projekti javno zasebnega 

partnerstva, dometom univerzalne storitve ter spodbudami za 

oblikovanje strategije povpraševanja.   

II. OPREDELITEV MOŽNOSTI 

A. Asimetrična regulacija 

 

Trenutno stanje širokopasovnega dostopa do interneta 

kaže sliko pokritosti z aktivnimi priključki okoli 65%. Kar 

sicer pomeni vse hitrosti nad 144 Kbit/s in ne kaže prave 

slike glede na cilje digitalne agende. Podatki kažejo, da so v 

bolj poseljenih in za investitorje bolj zanimivih območjih, 

kjer je tržni interes s strani operaterjev upravičen z velikim 

številom potencialnih naročnikov zgrajena 

telekomunikacijska omrežja , ponekod celo potrojena, in kjer 

vsa zadostujejo ciljem digitalne agende: VDSL, FTTH in 

DOCSIS 3.0. Na nekaterih drugih področjih pa je edino 

fiksno omrežje bakreno, pa še to tako oddaljeno od centrale, 

da prenosna hitrost brez skrajšave zanke ali pa znatnih 

vlaganj v omrežje, ne dosega 30 Mbit/s.  

 

Družbi Telekom Slovenije, kot operaterju, ki ima v lasti 

historično bakreno omrežje, bi bilo sicer v interesu vlaganje v 

obstoječe omrežje, vendar predvsem v primeru, da bi si s tem 

zagotovil prevladujoč položaj na trgu. Tehnologije 

optimizacije omrežja, kot je na primer vektoring, trenutno še 

ne dopuščajo razvezanega dostopa oziroma uporabe s strani 

več operaterjev, razen na ravni bitnega toka oziroma 

preprodaje storitev. Alternativni operaterji takšnemu pristopu 

seveda nasprotujejo, saj bi pomenil grob poseg v njihove že 

pridobljene pravice.  

 

Ena izmed pomembnejših komponent je še vedno jasna in 

konsistentna regulacija, ki bo akterjem na trgu pomagala k 

lažjem načrtovanju svojih poslovnih potez, kot tudi ustvarjala 

dovolj zanesljivo okolje za kreditodajalce, da bodo 

potencialni investitorji lahko našli sredstva za izgradnjo 

omrežij. S tem v mislih je trenutno na mizi predlog 

priporočila evropske komisije »on consistent non- 

dicrimination obligations and costing methodologies to 

promote competititon and enhance the broadband investment 

environment«
1
. To priporočilo lahko razumemo kot 

nadgradnjo Priporočila o reguliranem dostopu do 

dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA) ali krajše 

NGA priporočila
2
. Oba priporočila se nanašata na 

asimetrično regulacijo, ki še vedno upošteva historično 

omrežje operaterja »incumbenta« in podajata mehanizme, 

kako ga pripraviti do investicij, ko pa mu je najbolj udobno 

obnavljati in nadgrajevati bakreno omrežje z bolj ali manj 

prikrito težnjo po vnovični vzpostavitvi monopolnega 

položaja na trgu. Ohranitev konkurenčnosti je pomembna, saj 

bi se v nasprotnem primeru, ob vnovični vzpostavitvi 

monopola, kaj hitro vzpostavile visoke cene z monopolnimi 

dobički, kvaliteta pa bi za končnega uporabnika padla daleč 

pod trenutno uporabniško izkušnjo; vendar bi bil odvisen od 

dragih in slabih storitev, medoperaterski trg bi namreč 

skorajda izginil ali postal marginalen, saj so telekomunikacije 

v sedanjosti postale že potreba. 

 

Asimetrična regulacija je namenjena ravno preprečitvi 

tovrstne situacije. Njena načela se torej oblikujejo v 

dokumentih Evropske komisije in združenja regulatorjev 

BEREC, kjer se še vedno najde prostor za nacionalne interese 

in kjer na dokumente še vedno bolj ali manj uspešno vplivajo 

veliki igralci na Evropskem in svetovnem nivoju, vendar pa 

se vsaj nekoliko omilijo pritiski »družinske srebrnine«.  

 

Omenjena priporočila se ukvarjata predvsem s fiksnim 

širokopasovnim dostopovnim omrežjem. NGA priporočilo 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/.../draft-commission-recommendation-consistent-

non...  
2 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri...L...  
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nalaga regulatorju, da alternativnim operaterjem omogoči 

dostop do omrežja in to do čim bolj pasivnega dela, kot je le 

možno. Pri tem je mišljena predvsem razvezava optike in pa 

dostop do kabelske kanalizacije za polaganje lastnih vodov. 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije (v 

nadaljevanju: agencija) je to v letu 2010 naložila, vendar pa 

alternativni operaterji predvsem za dostop do kabelske 

kanalizacije menijo, da ni dovolj jasno opredeljen, da bi to 

obveznost operater s pomembno tržno močjo vestno 

izpolnjeval, in zato za alternativne operaterje ni uporabna. 

Priporočilo o nediskriminaciji in stroškovnih metodologijah 

pa bo nalagalo enotno ceno razvezave bakrene zanke, ki je 

predlagana za celo Evropo enaka in sicer med 8 in 10 €, ob 

predpostavki da bodo operaterji, ki na ta račun služijo, 

dobiček investirali v omrežja nove generacije. Glede realnosti 

te predpostavke se sprašuje tudi BEREC v svojih pripombah. 

Slovenija pa s to obveznostjo precej pridobi na času, saj tiste 

države, ki imajo ceno razvezave blizu ciljni ceni, ne 

potrebujejo nove analize takoj po objavi Priporočila. Druga 

obveznost, ki jo nalaga priporočilo o nediskriminaciji pa je, 

da mora regulator izvesti tako geografsko segmentacijo kot 

tudi narediti cenovni model BU LRIC+
3
, kar za namen 

izvedbe analize upoštevnega trga 4 (Dostop do fizične 

omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom in 

razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji – medoperaterski 

trg) za regulatorja predstavlja časovno in finančno velik 

zalogaj. Končni rezultat takšne analize naj bi bil določitev 

področja, kjer se za metodo regulacije določi cena, to bi v 

primeru sprejetja Priporočila področja, ki imajo eno 

infrastrukturo, predvidoma suburbana in ruralna, v mestih pa 

bo veljalo načelo regulacije nediskriminacije s testom 

ekonomske in tehnične ponovljivosti. Test ekonomske 

ponovljivosti v svojem bistvu predstavlja test škarij cen, test 

tehnične ponovljivosti pa pomeni, da bo moral ponudnik 

dostopa zagotoviti takšno storitev, da jo bo lahko alternativni 

operater zlahka tehnično ponovil. Oba priporočila za 

regulacijo predstavljata izziv, če bo regulator želel ustrezno 

slediti zahtevam Evropske komisije. 

 

B. Privatne investicije 

 

Investicije so v letih 2011 in 2012 padle
4
, deloma zaradi 

neugodne gospodarske situacije in deloma kot reakcija na 

regulacijo medoperaterskih trgov širokopasovnega dostopa s 

strani operaterja s pomembno tržno močjo, kar se je kazalo 

kot skorajda popolna ustavitev investicij in prenos 

odgovornosti za pretekle odločitve na regulacijo 

medoperaterskega trga. Njegova pripravljenost za investicije 

se seli na radijski del omrežja ter na pouporabo bakrenega 

omrežja ob potencialnem umiku nekaterih regulatornih 

zahtev, kot so na primer roki za ohranitev kolokacije po 

vstopu alternativnih operaterjev. Ti roki so sicer stvar 

pogajanj med dvema poslovnima subjektoma, vendar pa 

                                                           
3 Stroškovna metodologija dolgoročnih inkrementalnih stroškov, ki poleg 

čistega inkrementa vključuje tudi stroške izgradnje novega omrežja, kar je 
pri NGA omrežju smiselno zaradi novosti omrežja in dejstva, da se 

amortizacijska doba niti še ni pričela. s to metodologijo se pri izračunu 

cene priznajo višji stroški, zato je metodologija ugodnejša za graditelja 
omrežja kot čisti LRIC, ki upošteva zgolj inkrement, katerega  

4 Vir: letna poročila, ki so jih operaterji dolžni posredovati vsako leto do 

31.3. 

pogajanja za sedaj niso obrodila sadov zaradi neustrezne 

ponujene cene.  

 

Še vedno pa obstajajo investicije alternativnih operaterjev, 

kjer prednjači največji kabelski operater z gradnjo hibridnega 

kabelsko optičnega omrežja.  

 

Tudi zakonska ureditev stremi k ustvarjanju pogojev za 

privatne investicije.  Zakon o elektronskih komunikacijah (v 

nadaljevanju: ZEKom-1), ki je prišel v veljavo januarja letos, 

je ohranil obveznost sporočanja namere gradnje omrežij, to 

pa je razširil še na celotno komunalno infrastrukturo. 

Urejanje pogojev za skupno gradnjo skozi urejanje 

prostorskega načrtovanja, gradbenih specifik in lastnosti 

objektov ter urejanje služnosti so sicer na prvi pogled 

morebiti nenavadna rešitev skozi zakon o elektronskih 

komunikacijah, vendar skozi namen, da se s tem zmanjša 

stroške izgradnje telekomunikacijskega omrežja, kjer največji 

del predstavljajo ravno stroški gradbenih del. 

 

C. Javno zasebno partnerstvo 

 

Od leta 2008 dalje so telekomunikacijska omrežja v Sloveniji 

gradili predvsem v projektih javno zasebnega partnerstva. 

Tovrstne projekte vodi Direktorat za informacijsko družbo pri 

Ministrstvu za znanost, šolstvo in šport. Smernice Evropske 

komisije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 

postavitvijo širokopasovnih omrežij
5
 postavljajo pravila za 

izvedbo projektov gradnje širokopasovnih omrežij in vse 

potrebne postopke, ki pogojujejo pridobitev sredstev. Med 

glavnimi koraki, ki jih mora Direktorat izpolniti, je 

priglasitev krovne sheme, kartiranje obstoječe infrastrukture 

ter sprotno vpisovanje novo zgrajenih omrežij in nato 

priglasitev posameznih projektov. V času priprave omenjenih 

smernic je imela Evropska komisija na voljo sredstva sklada 

CEF
6
, ki pa so bila v začetku leta drastično zmanjšana in ne 

bodo mogla biti uporabljena za izgradnjo omrežij.  

 

Kot že rečeno, sta v Sloveniji že zaživela dva projekta javno 

zasebnega partnerstva poimenovana GOŠO (gradnja odprtih 

širokopasovnih omrežij), ki ob izpolnjenih ciljih predvidevata 

približno 30.000 priključkov. Kot v večini evropskih držav se 

tudi v Sloveniji kažejo potrebe po večjem vključevanju 

regulatorja, ki naj bi uredil medoperaterske odnose in 

vzpostavil ustrezno okolje za nemoteno delovanje 

ponudnikov storitev in posledično kakovostne storitve za 

končne uporabnike.  

 

S pridobljenimi izkušnjami in novimi smernicami je 

direktorat pričel s projektom kartiranja, kjer sodeluje tudi 

agencija. ZEKom-1 predvideva, da bodo vsi operaterji vnesli 

posnetek stanja svoje infrastrukture do konca leta 2013. To 

bo poleg GOŠO projektom močno koristilo tudi za ostale 

projekte in analize, ki stremijo k doseganju ciljev Digitalne 

agende.   

 

Pri tem je sicer potrebno poudariti, da so bili projekti GOŠO 

razpisani za hitrosti, mnogo nižje, kot so predvidene za leto 

2020, in sicer za 1 oziroma 2 Mit/s. V tistih primerih, ko so 

                                                           
5 ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband.../sl.pdf  
6 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility  
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bila izgrajena omrežja kratkovidna in grajena le za takšne 

ciljne hitrosti, tudi ti projekti ne bodo dosegli ciljev.  

D. Širokopasovni dostop kot univerzalna storitev    

 

Bližnjica pokritju Slovenije s širokopasovnim dostopom bi 

bila uveljavitev funkcionalne hitrosti dostopa do interneta na 

takšno hitrost, ki ustreza za širokopasovnemu dostopu. 

Postopek za takšno uveljavitev je opisan v 124. členu 

ZEKom-1. Agencija namreč lahko določi prenosno hitrost, ki 

omogoča širokopasovni dostop, če uporablja širokopasovni 

dostop vsaj polovica gospodinjstev v Republiki Sloveniji, 

hitrost za funkcionalni dostop do interneta pa se upošteva 

tisto, ki jo ima že 80 % od teh, ki širokopasovni dostop že 

imajo. Poleg tega mora agencija analizirati tudi stroške, 

povezane z uveljavitvijo takšnega splošnega akta in določiti 

roke, ki so potrebni za uveljavitev obveznosti. Analiza bo 

objavljena predhodno, da bodo lahko operaterji in tudi vsa 

druga zainteresirana javnost, podali svoja stališča o tem, ali 

naj bo širokopasovni dostop univerzalna storitev ali ne. V 

pomoč pri odločitvi bo tudi Priporočilo Komisije o 

univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 

elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami
7
. Za 

takšen ukrep se je do sedaj odločilo že 8 držav Evropske 

skupnosti. V povprečju so predpisale 1 Mbit/s prenosne 

hitrosti kot hitrosti, primerne za funkcionalni dostop do 

interneta. 

 

Pri izboru izvajalcev storitev iz nabora univerzalne storitve, 

ki bo potekal v letu 2014, bo agencija ravno tako uporabila 

evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov za preverjanje 

prisotnosti posameznih infrastruktur. Poleg tega pa bodo 

nekatere storitve razpisane za celotno območje Republike 

Slovenije, druge pa najverjetneje po določenih geografskih 

enotah. Razpis za univerzalno storitev bo zelo zahteven 

projekt in bo s pripravami nanj agencija pričela še pred 

zaključkom leta 2013. 

 

E. LTE 

 

Nezanemarljivo dejstvo je, da bodo poleg fiksnih tehnologij, 

veliko vlogo igrale tudi mobilne tehnologije prenosa 

podatkov in širokopasovnega dostopa. 

 

Tudi v Sloveniji se tako kot povsod po svetu pripravlja razpis 

za dodatne frekvence za uporabo »long term evolution« 

oziroma LTE storitev, ki bodo omogočile radijski 

širokopasovni dostop.  

 

Takšen dostop bo lahko bodisi komplementaren, ponekod pa 

celo substitut fiksnemu širokopasovnem dostopu zaradi 

cenejše gradnje omrežja predvsem v odročnih predelih, kjer 

bi bilo kopanje izredno drago. 

 

F. Strategija povpraševanja  

 

Glede na celotno gospodarsko situacijo in na zgoraj 

povedano, lahko z gotovostjo trdimo, da je ena izmed 

najpomembnejših možnosti oblikovanje takšnih potrošniških 

                                                           
7 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349... 

iniciativ, da bodo operaterji v gradnji širokopasovnega 

omrežja videli svoj tržni interes.  

 

Slovenija poleg solidne strategije širokopasovnega dostopa, 

potrebuje tudi strategijo spodbujanja potrošniške iniciative za 

uporabo širokopasovnega dostopa. To pa bo mogoče takrat, 

ko se bo v nastajanje takšne strategije vključilo več 

ministrstev in interesnih skupin ter končnim uporabnikom 

predstavilo nove koncepte izobraževanja, zaposlovanja in 

dela, še posebno za tiste osebe, ki bi se sicer na delovno 

mesto vsakodnevno vozile iz suburbanih in ruralnih področij. 

S tem bi lahko pripomogli k ohranjanju podeželja, 

zmanjševanju ogljikovega odtisa in razbremenitvi mestnih 

vpadnic.  

 

Poleg tega bi bilo koristno razmisliti o večjem številu 

iniciativ glede vsebin, ki bodo za končne uporabnike dovolj 

zanimive, da bodo pripravljeni plačati takšno ceno za 

priključek, da bo njegova izgradnja predstavljala dolgoročno 

dobičkonosno investicijo in nato takšno ceno za storitve, ki 

bo omogočila razumno amortizacijo omrežja, da bo gradnja 

za operaterja ustrezen poslovni model tako v trenutni situaciji 

kot v pogledu v prihodnost. Verjetno v takšen model ne 

padejo prav vsa gospodinjstva, bi bilo pa nadvse koristno, če 

bi se zmanjšala tista področja, kjer komercialnega interesa ni 

in hkrati povečali zanimanje končnih uporabnikov, 

ponudnikov vsebin in ponudnikov storitev. 

III. ZAKLJUČEK 

 

Glede na povedano lahko vidimo, da obstaja mnogo iniciativ 

in možnosti za pospeševanje izgradnje širokopasovnega 

omrežja.  

 

Asimetrična regulacija omogoča dostop do omrežja in 

ponujanje storitev alternativnim operaterjem brez lastnega 

omrežja, kar je osnovna regulatorna obveza za zagotavljanje 

konkurenčnega trga. Za trg so najbolj ustrezne in zdrave 

privatne investicije, kar pomeni, da operaterji na 

posameznem trgu vidijo priložnost za razvoj svojih poslovnih 

modelov in poplačilo investicij v razumnem času. Seveda pa 

vsa področja ne morejo biti podvržena tržnemu interesu, saj 

so preveč redko naseljena. V teh primerih vstopijo projekti 

javno zasebnega partnerstva, ki pa morajo za uporabo 

evropskih sredstev slediti pravilom Evropske Komisije. 

 

Možna rešitev je tudi vključitev širokopasovnega dostopa v 

univerzalno storitev skozi določitev funkcionalne hitrosti za 

dostop do interneta ali pa gradnja omrežja za nudenje LTE v 

okviru zaveze pokrivanja.  

 

Digitalna agenda je seveda tehnološko nevtralna. Pomembno 

je le, da tehnologija, žična ali brezžična, zagotavlja ustrezne 

hitrosti.  

 

V primeru ustreznega povezovanja politik in interesov 

različnih interesnih skupin in ministrstev, pa bi lahko 

spodbudili interes potrošnikov, ponudnikov vsebin in storitev 

tudi z ustrezno potrošniško strategijo.  
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