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Abstract — There is a pattern emerging from the past FTTH projects in Europe. On one hand, there are big operators, that are struggling 
to reach 20% take-up rate on medium to long term in urban areas, where they have deployed FTTH projects, on the other hand there is 
empirical evidence of FTTH projects, co-financed by EU funds, built in rural areas of Europe, that easily reach close to 50% take-up rate 
within a year after the network launch. The Slovenian rural areas OAN build-up case is examined, taking into account costs, take-up rate and 
take-up speed, that all impact into effective project success. The other topics is related to deciding about the optimal technological solution 
for granting Digital Agenda for Europe 2020 broadband connectivity goals on deep rural areas. At the end, a question about real financial 
convenience of deploying FTTH in rural areas instead of urban areas with commercial funding is exposed. 

Keywords — Open access networks, OAN, FTTH, Rural areas, EU funds, Broadband access, Digital agenda 2020, VITEL 2013, Goran 
Živec 

Abstract — Članek analizira razloge, zakaj FTTH projekti 
(delno financirani iz EU sredstev) na podeželju dosegajo visoke 
penetracije (več kot 50% v dobrem letu po začetku priključevanja 
uporabnikov), medtem ko FTTH projekti, ki jih z lastnimi sredstvi 
gradijo operaterji s težavo dosegajo 20% na daljše časovno obdobje. 
Druga tema članka je o tem, katera je najoptimalnejša tehnologija za 
doseganje ciljev širokopasovne povezljivosti Evropske digitalne 
agende 2020 na globoko ruralnih področjih. Avtor na koncu 
postavlja vprašanje dejanske upravičenosti gradnje FTTH projektov 
v urbanih okoljih namesto na podeželju. 

Keywords — Odprta dostopovna omrežja, OŠO, FTTH, ruralna 
področja, EU Skladi, širokopasovni dostop, Digitalna agenda 1010, 
Goran Živec, VITEL 2013 

I. UVOD 

Povprečno razmerje med omogočenimi in priključenimi 
uporabniki na optičnih dostopovnih omrežjih v Evropi je 
25,7% (vir 1). Dejansko doseženi rezultati slovenskih OŠO 
projektov kažejo bistveno drugačno sliko, saj so doseženi 
rezultati dve leti po pričetku priključevanja uporabnikov na 
omrežja, ki so bila zgrajena v sklopu razpisa OŠO1 61,32%. 
Tudi drugje po Evropi so doseženi podobni rezultati (vir 2 in 
3). Procent priključenih uporabnikov, in hitrost njihovega 
priključevanja na omrežja bistveno vpliva na finančno 
izplačljivost FTTH projektov. Kaj so razlogi in kakšne so 
posledice? 

 

II. RAZMERJE MED OMOGOČENIMI IN 

PRIKLJUČENIMI UPORABNIKI 

Razlogi za tako visok odstotek priključenih uporabnikov 
se skrivajo v: 

- intenzivnem sodelovanju izvajalcev in upravljavcev 
OŠO z lokalnimi skupnostmi, kot posledica javnega 
(so)lastništva infrastrukture, 

- večji relativni koristnosti širokopasovnih storitev za 
podeželsko prebivalstvo, saj jim širokopasovna 
povezljivost približa storitve, ki jim sicer povzročajo 
bistvene časovne in logistične stroške (na primer 
obisk upravne enote ali banke je za podeželskega 
prebivalca bistveno dražji in bolj zamuden kot za 
prebivalca mesta, kjer je ta storitev fizično blizu, 

- pomanjkanje realne alternative oziroma konkurence 
na podeželju in ustrezno zavedanje, da je lokalna 

skupnost spodbuja gradnjo, potem gre dejansko za 
osnovno infrastrukturo, brez katere ne bo mogoče 
normalno živeti, 

- trajnost rešitve. 
Podeželski prebivalci dejansko razumejo gradnjo optičnih 

omrežij kot naslednjo infrastrukturno revolucijo, podobno kot 
je to bila elektrifikacija sredi dvajsetega stoletja. 

Posledica tega je doseganje izredno visokega odstotka 
priključenih uporabnikov v relativno zelo kratkih časovnih 
okvirjih. 

Tabela 1: Take-up rate 

GOŠO 1 

Št. 
omogočenih 
priključkov 

Št. realiziranih 
priklopov 1. 
leto po 
zaključku 
operacije 

Št. realiziranih 
priklopov 2. 
leto po 
zaključku 
operacije 

Št. realiziranih 
priklopov na 

dan 
31.03.2013 

SKUPAJ GOŠO 1  15957 3966 8679 9785 

Take-up rate   24,85% 54,39% 61,32% 

Vir: Podatki Direktorata za informacijsko družbo 

Osnovni cilji: 

III. DOSEGANJE CILJEV DAE 2020 

Vsi državljani morajo imeti omogočeno vsaj 30Mbps, in 
vsaj 50% jih mora biti priključenih z več kot 100Mbps. 

Za priključek z realno hitrostjo več kot 100Mbps je 
potrebna optika, razen uporabnikov, ki so v neposredni 
bližini DSL dostopovnih vozlišč, ob uporabi zadnjih 
tehničnih rešitev. To pomeni da je po bakru cilje nemogoče 
uresničiti. 

Ciljev DAE 2020 bo nemogoče uresničiti, če bo take-up 
rate (hitrost priključevanja in število priključkov) rastlo s 
sedanjo dinamiko. 
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Graf prikazuje dva primera, ravna črta je linearna rast 

priključkov iz sedanjih 25,7%, z ekstremno, absolutno 
stopnjo 3,5% letno na optičnih omrežjih v lasti operaterjev v 
urbanih sredinah. Taka rast bi bila potrebna, da bi na teh 
omrežjih do leta 2020 dosegli približno 50% take-up rate in 
tako omogočili 100Mbps ustreznemu številu uporabnikov. 
Krivulja prikazuje rast števila priključkov na omrežjih OŠO. 
Na osnovi prikazanega je mogoče zaključiti, da je cilje 
DAE2020 mogoče doseči le, če bo take-up rate tak, kot se 
dosega pri OŠO oziroma podobnih projektih. 

IV. KATERA JE PRAVILNA TEHNOLOŠKA 

REŠITEV ZA PODEŽELJE 

V pogojih globokega podeželja, z gostoto prebivalcem 
manj kot 50 na km2, in povprečno dimenzijo gospodinjstva 
2,5 prebivalca na gospodinjstvo, se stroškovni modeli 
bistveno spremenijo. Zaradi izredno majhnega potencialnega 
števila fiksnih priključkov padejo nekatere osnovne 
predpostavke, ki sicer na splošno veljajo, kar dejansko vpliva 
na ugodnost določene tehnološke zasnove v primerjavi z 
drugimi. 

Pozicije nekaterih, ki se (nepooblaščeno) postavljajo v 
vlogo tistega, ki lahko odloči, da se 100Mbps ne bo 
zagotavljalo na podeželju, za prebivalce podeželja niso 
sprejemljive! 

Ob tem je potrebno upoštevati še tehnološka dejstva: 
- Pri skrajšavi bakrene zanke je z dejanskimi 

zagotovljenimi zmogljivostmi nad 30Mbps na 
uporabnika domet DSL tehnologije do 1km (ob 
predpostavki ustreznosti bakrenih kablov) od aktivne 
dostopovne točke. Za zagotavljanje ustrezne 
povezljivosti dostopovne aktivne točke proti 
hrbteničnim omrežjem je potrebno do vsake aktivne 
točke imeti (ali zgraditi) optično povezljivost; 

- Pri izvedbi širokopasovne rešitve z uporabo 
brezžične tehnologije (4G LTE) je domet z dejansko 
zagotovljeno zmogljivostjo nad 30Mbps na 
uporabnika do 1km od bazne postaje. Za 
zagotavljanje ustrezne povezljivosti bazne postaje 
proti hrbteničnim omrežjem je potrebno do vsake 
aktivne točke imeti (ali zgraditi) optično povezljivost; 

- Da je potrebna gostota aktivnih točk za ustrezno 
pokrivanje posameznega področja (ob vsaj približno 
primerljivi zmogljivosti) bistveno manjša  pri uporabi 
optičnih tehnologij kot pri uporabi brezžičnih 
tehnologij ali skrajšavi bakrene zanke. 

 
Da je zagotovljena pasovna širina 30Mbps potrebna (celo 

podcenjena) lahko sklepamo po: 

- 4k ali UHD IP TV prihaja v letu 2014. Potrebna 
pasovna širina je 4x tolikšna, kot jo potrebuje HD TV 
signal (torej bo potrebno 32Mbps na vsak TV kanal) 
(vir 4); 

- Na slovenski trg ponudnikov vstopajo ponudniki 
televizijskih storitev OTT, kjer multicast mehanizmi 
niso možni. 

Zaradi majhne gostote prebivalcev to pomeni, da vsaka 
posamezna taka točka pokriva manj kot 62,5 potencialnih 
fiksnih uporabnikov (50/km2 * 3,14 / 2,5). V izračunih v 
nadaljevanju smo stroške posamezne tehnološke rešitve 
računali na potencialnega uporabnika. 

Iz navedenega je mogoče sestaviti model, ki predvideva 
izgradnjo optične trase do 1km od končnih uporabnikov v 
vseh primerih (tako za FTTH P2P, FTTH PON, FTTC s 
skrajšavo bakrene zanke in za 4G LTE). 

Razlika v začetnih investicijskih stroških lahko izhaja le 
iz primerjave stroškov za izvedbo sekundarnega razvoda v 
primeru FTTH, s stroški izvedbe uličnega kabineta 
(napajanja, DSLAM centrale, hlajenja, itd) in preureditve 
razvodnih omaric v primeru skrajšave bakrene zanke, in s 
stroški postavitve bazne postaje v primeru 4G LTE. 

V operativnih stroških gre razlike iskati v razliki porabe 
energije in različnih stroških terenskega vzdrževanja. 

Bistvene razlike se pokažejo pri potrebnih investicijskih 
vzdrževanjih (nadomeščanju iztrošene aktivne opreme). 

Ko seštejemo vse te stroške, ugotovimo, da pride, v 
odvisnosti od vhodnih parametrov, v obdobju med petim in 
dvanajstim letom obratovanja omrežja do točke preloma, od 
katere dalje je skupni strošek na uporabnika pri FTTH 
omrežju nižji od stroškov drugačnih širokopasovnih rešitev. 

 

 
Točka preloma, strošek rešitve »zadnjega kilometra« na 

uporabnika 

V. ZAKLJUČEK 

Iz sorazmerno bistveno višjega razmerja dejansko 
priključenih uporabnikov na omrežjih v javni (so)lasti na 
podeželju v primerjavi z omrežji, zgrajenimi z izključno 
zasebnimi sredstvi v urbanih sredinah gre sklepati, da so v 
absolutnem merilu FTTH projekti na podeželju uspešnejši od 
tehnološko podobnih projektov v mestih. Izkazuje se, da je za 
finančno uspešnost projekta enako pomembno razmerje 
dejansko priključenih kot sam strošek izgradnje. Omrežja, 
katerih strošek gradnje je dvakrat višji so lahko finančno 
uspešnejša, če dosegajo več kot dvakrat višje razmerje 
dejansko priključenih uporabnikov. 

Ker je do leta 2020 še relativno malo let, bo za doseganje 
ciljev DAE potrebno izvajati projekte, ki bodo zagotavljali 
dovolj visoko razmerje priključenih uporabnikov. 
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Iz primerjave stroškov je dokazljivo, da je na daljši rok za 
prebivalce ugodnejša tehnološka rešitev FTTH, v primerjavi 
z brezžičnimi in/ali bakrenimi omrežji. 

Dejansko se zatorej postavi vprašanje, glede na izkazane 
rezultate, zakaj komercialni operaterji ne gradijo omrežij na 
podeželju, namesto da se drenjajo v mestnih okoljih? Postavi 
se tudi vprašanje, zakaj nekateri komercialni operaterji 
vztrajajo pri gradnji FTTC (skrajšavi bakrene parice), če je za 
uporabnika na srednji rok FTTH cenejši? 
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Goran Živec se s problematiko 
odprtih dostopovnih omrežij na 
podeželju ukvarja od leta 2005. 


