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Digitalna agenda

� Ambiciozni cilji EK - Evropa potrebuje do leta 2020:
� 30 Mbit/s povezave do interneta proti uporabniku za 

vse prebivalce
� Najmanj 50% gospodinjstev naročenih na internetno 

povezavo s hitrostjo nad 100 Mbit/s

� Za dodego cilja potrebna širokopasovna omrežja na 
celotnem ozemlju posamezne države članice

� Visoke cene izgradnje visokohitrostne širokopasovne 
infrastrukture, posebej na ruralnih področjih
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Študija EK 

� Ugotovljeno, da gradbena dela predstavljajo 
prevladujoč strošek izgradnje visokohitrostnih 
širokopasovnih omrežij – odvisno od tehnologije 
tudi do 80%

� Identificirana tri glavna potencialna področja primerna   
za nižanje stroškov:
� Deljenje obstoječe infrastrukture
� Skupna izgradnja nove infrastrukture
� Načrtovanje infrastrukture v novih gradnjah

� EK naročila študijo na kakšen način znižati 
stroške



VITEL 

Ocena stroškov in koristi predlaganih ukrepov, AM

� Obveznost dostopa do pasivne infrastrukture je ukrep, ki je najprimernejši 
po izvedeni “cost-benefit” analizi

� Koordinacija gradbenih del lahko prinaša bistvene prihranke
� Stroški uvajanja mapiranja so odvisni od njegove podrobnosti – lahko zelo 

visoki
� Uvedba “one-stop shop” za pridobitev informacij in pridobitev gradbenih 

dovoljenj lahko pohitri gradnjo visokohitrostnih omrežij in vpliva na povratek 
investicije
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Predlog Uredbe o ukrepih za znižžžžanje stroškov izgradnje 
visokohitrostnih EK omrežžžžij

� Predlog Uredbe v javni razpravi 
� Vsebuje predlog štirih regulativnih ukrepov za znižanje 

stroškov izgradnje visokohitrostne EK infrastrukture
� Sprejem ukrepov za reševanje ugotovljenega sklopa  

problemov pri operaterjih ustvari možnost za prihranek 
kapitalskih stroškov v višini 20-30% celotnih investicijskih 
stroškov

� Ukrepi se ne nanašajo samo na ponudnike EK omrežij ampak 

tudi lastnike ostale fizične infrastrukture primerne za vgradnjo 
elementov EK omrežja (infr. elektro, plin, voda, kanalizacija,
promet,..) – omrežni operaterji
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REGULATVNI OKVIR
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EU REGULATIVNI OKVIR

�Strategija Evropa 2020

�Evropska digitalna agenda

�Zagotavljanje trajnostnih gospodarskih in družbenih koristi 
enotnega digitalnega trga, ki temeljijo na hitrih in zelo hitrih
internetnih ter interoperabilnih aplikacijah

�Identificirana potreba po nižjih stroških izgradnje 
širokopasovnega omrežja na celotnem ozemlju Unije, 
vključno z ustreznim načrtovanjem, usklajevanjem in 
zmanjševanjem upravnega bremena
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EU REGULATIVNI OKVIR

� PREDLOG UREDBE o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo 
visokohitrostnih EK omrežij

� Dostop do obstoječe infrastrukture
Vzpostavlja splošno pravico omrežnim operaterjev, da ponudijo dostop do svoje infrastrukture in 

obveznost, da ugodijo razumnim prošnjam za dostop do nje. Organ za reševanje sporov.

� Preglednost fizične infrastrukture
Določa pravico do dostopa do skupnih informacij o obstoječi infrastrukturi in načrtovanih gradbenih 

delih. Obveznost omrežnim operaterjem, da omogočijo pregled določenih elementov na kraju 
samem. Reševanje sporov.

� Usklajevanje gradbenih del
Pravica do pogajanj o uskladitvi gradbenih del. Obveznost podjetjem, ki izvajanjo gradbena dela 

financirana iz javnih sredstev, da ugodijo razumnim porošnjam za dogovore o uskladitvi del.

� Izdaja dovoljenj
Pravica do dostopa, z elektronskimi sredstvi in preko enotne informacijske točke, do vseh informacij o 

pogojih in postopkih, ki se uporabljajo za določena gradbena dela in pravico, da se elektronsko prek 
te točke oddajo prošnje za dovoljenja. Informacijska točka pospešuje in usklajuje izdajo dovoljenj ter 
spremlja spoštovanje rokov. Določen najdaljši splošni rok.

� Oprema v stavbah
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NACIONALNA ZAKONODAJA

� Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKOm-1)
� Prostorsko načtovanje, gradnja in vzdrževanje – hišne inštalacije (9. 

člen, 6. odst.)

� Obveznost skupne gradnje (10. člen)

� Dostop do informacij o obstoječi infrastrukturi (14. člen)

� Skupna uporaba EK omrežij na podlagi odločbe Agencije (91. člen)

� Skupna uporaba druge gospodarske infrastrukture (93. člen)

� Jasna pravila dostopa (souporabe) predpisana zgolj za OPTM

� Ni jasnih pravil za izvrševanje obveznostih zavezancev
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ŠTUDIJA
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IZVEDBA ŠTUDIJE

� Cilj študije:
� Analizirati stanje souporabe infrastrukture v Sloveniji
� Možnosti souporabe infrastrukture v bodoče
� Zbrati predloge za izboljšanje pogojev souporabe infrastrukture

�Anketiranci: 
� Operaterji javnih komunikacijskih omrežij – največji 

potencialni investitorji za dosego ciljev DA
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VPRAŠALNIK ZA OPERATERJE

� Uporabnost infrastrukture ostalih operaterjev

� Uporabnost ostale javne infrastrukture 

� Katera javna infrastruktura je primerna za pouporabo pri gradnji
javnih mobilnih / fiksnih omrežij naslednje generacije

� Kakšne regulativne ukrepe pričakujejo v zvezi z dostopom do 

infrastrukture ostalih operaterjev / ostale javne infrastrukture

� Kakšen bi bil učinkovit pristop države k zagotovitvi razpoložljivosti 

dostopa do ostale javne infrastrukture

� Kakšne so izkušnje glede souporabe javne infrastrukture

� Kakšni so njihovi predlogi glede znižanja stroškov dostopa do javne 

infrastrukture
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MNENJE OPERATERJEV

� Za gradnjo širokopasovnih NGN sicer pomembnejša infrastruktura ostalih 

operaterjev, zainteresirani tudi za uporabo ostale javne infrastrukture.

� Za gradnjo fiksnih NGN je primerna elektrodistibucijska infrastruktura, 
infrastruktura javne razsvetljave ter del kanalizacijske infastrukture.

� Za gradnjo mobilnih NGN sta predvsem zanimiva elektrodistribucijsko 
omrežje in stolpi radiodifuznih oddajnikov. Zainteresirani pa so tudi za 
dostop do infrastrukture v državni lasti. 

� Pričakovan regulativni ukrepi za  dostop do infrastrukture ostalih operaterjev 
je predvsem enako obravnavanje, poleg tega še cenovna regulacija in 

ekonomska ponovljivost. 

� Podpirajo tudi pripravo smernic Agencije za učinkovit in stroškovno razumen 

dostop. 
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MNENJE OPERATERJEV

� Pričakovana regulativna ukrepa v zvezi z dostopom do ostale javne 
infrastrukture sta cenovna regulacija ter določitev jasnih pravil dostopa 
(enoten SLA).

� Učinkovit pristop države k zagotavljanju razpoložljivosti dostopa do ostale 
javne infrastrukture: določitev enotne, stroškovno naravnane cene dostopa 

do vse uporabne javne infrastrukture

� Smisleno razmisliti o združitvi in skupnem upravljanju javne (neoperaterske) 
komunikacijske infrastrukture v lasti države.

� Možnost zniževanja stroškov gradnje širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije - možnost gradnje telekomunikacijskih objektov na 
infrastrukturnih objektih v lasti države in lokalnih skupnosti. 

� Mobilni operaterji podpirajo model odprtih baznih postaj.
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MNENJE OPERATERJEV

� Operaterji že uporabljajo infrastrukturo ostalih operaterjev in ostalo javno
infrastrukturo za gradnjo javnih komunikacijskih omrežij

� Od ostalih operaterjev uporabljajo predvsem infrastrukturo Telekoma 
Slovenije (ker je regulirana)

� Ostala javna infrastruktura v uporabi: 

� infrastruktura medkrajevnih povezav (ELES in DARS), 

� mobilni operaterji pa uporabljajo dostop do stolpov RTV, OZ. 

� Dostop do javne infrastrukture predrag, upravljalci praviloma ne izražajo 
visoke stopnje zainteresiranosti za njeno oddajanje - razlog predvsem 
destimulativna zakonodaja
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MNENJE OPERATERJEV

� Sprejem priporočila, ki bo določal postopke in pogoje za uporabo javne 
infrastrukture omrežnih operaterjev

� Za doseganje ciljev DA je za fiksne operaterje posebej pomembna javna 
infastruktura, ki omogoča dostop do končnega uporabnika.

� Ukrepi, ki bodo zagotavljali nediskriminatornost, cenovno regulacijo in 
enotne postopke vzpostavitve, vzdrževanja ter prekinitve naročil dostopa 

� Znižanje administrstivnih ovir za pridobitev dovoljenj povezanih z gradnjo 
širokopasovnih JK omrežij
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PRIPOROČILO
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KAJ PREDPISUJE PREDLOG UREDBE

� Države članice lahko obdržijo ali sprejmejo bolj podrobne določbe, 
ki dodatno določajo ali dopolnjujejo obveznosti iz predlagane
Uredbe, npr. v zvezi z dostopom do obstoječe infrastrukture, 
usklajevanjem gradbenih del in skupno izgradnjo
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1. UKREP: DOSTOP DO OBSTOJEČČČČE 
INFRASTRUKTURE

� ZEKom-1 vsebuje osnovne določbe glede skupne uporabe JK infrastrukture 
in druge gospodarske infrastrukture

� Uredba določa pravico dostopa, kriterije za zavrnitev, rok za dogovor o 
dostopu (2 M), organ za reševanje sporov, rok odločitve o sporu (4M)

� Grožnja: Individualna obravnava posameznih neuspešnih primerov 
souporabe brez jasnih smernic

� Posledica: Možno veliko število sporov – zavlačevanje postopkov gradnje

� Predlog:
� Agencija pripravi Priporočilo za skupno uporabo javne komunikacijske 

infrastrukture (primerljive z obveznostmi reguliranega dostopa – cena, 
SLA)

� Agencija pripravi Priporočilo za skupno uporabo druge javne 
infrastrukture (referenčna cena za dostop do posamezne vrste 
infrastrukture, SLA, odzivne čase upravljalcev / lastnikov)
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2. UKREP: PREGLEDNOST FIZIČČČČNE  
INFRASTRUKTURE

� ZEKom-1 ureja zbiranje in dostop do informacij o javni komunikacijski 
infrastrukturi

� Obstoječemu zbiranju podatkov o fizični JK infrastrukturi dodaja zbiranje 
kapacitete širokopasovnih priključkov (GURS) ter razpoložljive kapacitete 
obstoječe infrastrukture (Agencija).

� Zbirajo se podatki o nameravani gradnji
� Uredba določa pravico za dostop do informacij preko enotne info točke 

(informacije na zahtevo, če niso na voljo že v elektronski obliki)
� Grožnja: Zbiranje podatkov o kapaciteti Agencija (3. odst. 14. člen) 

podvajanje obveznosti poročanja operaterjev – dva registra

� Predlog:
� Obveznost vodenja lastnega registra lastnikov JK omrežij
� Posredovanje podatkov, ki niso zbrani na zahtevo 
� V primeru sporov – posredovanje Agencije (rok 2M)
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3. UKREP: USKLAJEVANJE GRADBENIH DEL

� ZEKom-1 podrobno ureja postopke v zvezi s skupno gradnjo v 10. členu
� Uredba določa rok za dogovor (1M), v primeru neuspešnega dogovora 

reševanje spora nacionalni organ (rok 2M)
� Neskladnost: predpisan postopek reševanja spora v ZEKom-1 Agenciji 

določa skrajni rok za odločitev 4M

� Predlog: 
� Povečanje transparentnosti: ločena objava relevantnih informacij na 

spletni strani Agencije (ustrezen arhiv)
� Priprava Priporočila za izvajanje skupne gradnje 



VITEL 24 24

4. UKREP: IZDAJA DOVOLJENJ

� ZEKom-1 ne določa postopkov izdaje dovoljenj
� Operaterji opozarjajo na dolge in neučinkovite postopke izdaje dovoljenj, ki 

ovirajo gradnjo širokopasovnih omrežij
� Grožnja: podaljševanje rokov izgradnje, nedoseganje ciljev DA v 2020, 

podaljševanje povratka investicije

� Uredba določa enotno informacijsko točko (EIT) preko katere imajo 
operaterji EK omrežij možnost dostopa do informacij o izdaji dovoljenj. EIT 
pospešuje in usklajuje postopek izdaje dovoljenj. Posreduje prejete prošnje 
pristojnemu organu za izdajo gradbenih dovoljenj. Določa rok za izdajo 
dovoljenj (6M). Pravica do nadomestila zaradi nespoštovanja rokov.   

� Predlog: 
Pristojno ministrstvo v sodelovanju z ostalimi relevantnimi ministrstvi 
vzpostavi enotno točko za izdajo soglasij in dovoljenj za gradnjo 
širokopasovnih omrežij, ki nadzira izdajo dovoljenj in jo pospešuje 
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ZAKLJUČEK
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ZAKLJUČEK

� ZEKom-1 postavlja primerne okvire za zniževanje stroškov 
gradnje visokohitrostnih EK omrežij

� Po uveljavitvi Uredbe bosta v veljavi dva vzporedna predpisa, 
ki bosta urejala problematiko

� Niti ZEKom-1 niti Uredba ne bosta natančno urejala 
operativne izvedbe ukrepov

� Nacionalni organ za reševanje sporov bo zaradi svojega 
strokovnega znanja in obstoječih nalog na podlagi ZEKom-1 
najverjetneje Agencija

� Postavlja se vprašanje kateri organ bo opravljal funkcijo 
enotne informacijske točke (morda dva)
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ZAKLJUČEK

� Če želimo dejansko doseči znižanje stroškov gradnje je 
potrebno postaviti enotna in jasna pravila 

� Trenutno edina primerljiva referenca so pravila dostopa in 
souporabe omrežja operaterja s pomembno tržno močjo na 
upoštevnih trgih 4 in 5, ki jih velja uporabiti in po potrebi 
nadgraditi

� Država mora razumeti, da je pomemben tudi njen prispevek k 
zniževanju stroškov v smislu poenostavitve in pohitritve izdaje 
gradbenih dovoljenj ter dati na razpolago infrastrukturo 
omrežnih operaterjev v državni lasti pod razumnimi pogoji   
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Hvala za pozornost

Vafer d.o.o.

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Slovenia

Mail: info@vafer.si


