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POVZETEK 

V Sloveniji se je v zadnjih dveh letih znatno povečalo število ponudnikov 

širokopasovnih povezav. S pojavom konkurence se storitve ponudnikov večajo. Ti 

ponujajo vedno več za nižjo ceno, vendar pa ta ni edini kriterij pri izbiri ponudnika. 

Diplomska naloga analizira ponudbo storitev izbranih ponudnikov in zadovoljstvo 

odjemalcev s ponujenimi storitvami. Prikazana je tudi osveščenost odjemalcev s 

ponudbo storitev in samo tehnologijo, ki je podlaga za izvajanje storitev širokopasovnih 

povezav. Rezultati analize so pokazali, da ne glede na občasno slabo kakovost izvajanja 

storitev s strani ponudnikov, so odjemalci v povprečju s svojim ponudnikom zadovoljni.  

Ključne besede: širokopasovne povezave, telekomunikacijska tehnologija, internet, 

konkurenca ponudnikov, odjemalci 

 

ABSTRACT 

The number of broadband providers considerably increased in the last two years in 

Slovenia. The appearance of competition provides greater amount of services and lower 

prices, but the price is not the only criteria for choosing the broadband provider. This 

degree analyses providers’ offer of services and consumers’ satisfaction with them. 

Consumers knowledge about supplied services and technology is also shown, because is 

essential for performing broadband connections. Analysed results indicate that the 

consumers are satisfied with their providers, although they sometimes provide low 

quality services.           

Key words: broadband connections, telecommunication technology, internet, providers’ 

concurrency, consumers 
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1 UVOD 

Sodobno poslovanje in poslovni procesi zahtevajo izgradnjo infrastrukture, ki 

omogoča enostavno in učinkovito komunikacijo med poslovnimi subjekti in ostalim 

svetom. Komunikacijska infrastruktura je v današnjem času pomembna tako z vidika 

razvoja podjetništva kot tudi posledično lokalne skupnosti. Zaradi tega je zelo 

pomembno, da se znotraj lokalne skupnosti zagotovijo ustrezne komunikacijske 

povezave, ki se nato povezujejo in priključujejo na globalna omrežja. 

Do sedaj si je vsako posamezno podjetje, zavod ali družbena skupnost prizadevalo 

zagotavljati komunikacijsko infrastrukturo samo, kar je pomenilo visoke stroške in 

relativno majhne koristi ter pripomoglo k razdrobljenosti in neizkoriščenosti povezav. 

Izgrajena komunikacijska infrastruktura ne predstavlja samo pogojev za ustrezno 

konkurenčno prednost poslovnih sistemov ampak omogoča razvoj in izvajanje novih 

storitev. 

Namen diplomske naloge je, da predstavim najbolj razširjene oblike širokopasovnih 

povezav v Sloveniji, glavne ponudnike storitev in zadovoljstvo odjemalcev s ponudniki 

storitev. V uvodnem delu pa predstavim pojem in trg širokopasovnih povezav. 

Širokopasovne povezave so povezave, ki uporabljajo telekomunikacijsko prenosno 

omrežje. Omrežje za prenos signalov uporablja različne prenosne medije s široko 

pasovno širino, razdeljeno na način, ki omogoča tvorjenje množice medsebojno 

neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Iz tega 

sledi, da širokopasovne povezave omogočajo uporabniku stalno povezavo in veliko 

odzivnost pri interaktivni uporabi večpredstavnih aplikacij, storitev in ostalih 

priljubljenih vsebin (MID 2004, 15). 

V času pisanja diplomske naloge je pričakovati veliko sprememb na področju 

komunikacijske tehnologije. Vsi zajeti tehnični podatki bodo zato čez čas morda 

zastareli in neveljavni, kljub temu pa ne bodo vplivali na namen in cilje diplomskega 

dela. 
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2 TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 

Telekomunikacijske storitve so storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja s 

prenosom in usmerjanjem signalov po telekomunikacijskih omrežjih. Telekomunikacije 

so danes ena najmočnejših gospodarskih vej v strokovnem merilu in ključni element 

uspešnega poslovanja. Telefonska infrastruktura je najbolj donosno telekomunikacijsko 

področje, vendar bo vedno večje zahteve uporabnikov mogoče zadovoljiti le s 

konvergenco telefonskih, podatkovnih in radiodifuznih omrežij ter storitev – govorimo 

o informacijski infrastrukturi, ki je temelj informacijske družbe. S tem se spreminja 

način poslovanja pa tudi družbeno življenje, način kako komuniciramo, kako se učimo, 

delamo, kupujemo, zdravimo, se zabavamo in informiramo (Kos 2000, 1). 

V zadnjih nekaj letih smo kos velikim spremembam na področju informacijske 

tehnologije. Prihodnost povezav bo zagotovo v ŠP, ki omogočajo prenos velike količine 

podatkov in s tem zahtevnejših vsebin preko telekomunikacijskega omrežja. ŠP 

spodbujajo gospodarstvo: podjetja lažje in hitreje komunicirajo med seboj in z vladnimi 

in lokalnimi organi; državljani lažje pridejo do potrebnih državnih, izobraževalnih in 

splošnih informacij. S pojavom konkurence na slovenskem trgu so se storitve in cene 

ŠP bistveno izboljšale. Pojavlja se vedno več ponudnikov, ki zaradi boja konkurence 

izboljšujejo trenutno in ponujajo boljšo tehnologijo.  

2.1 Splošne značilnosti 

V nadaljevanju predstavljam splošne značilnosti ŠP, ki jih v diplomski nalogi 

obravnavam. ŠP, ki jih v nalogi obravnavam, so: ADSL, kabelska povezava, VDSL in 

nekatera brezžična omrežja. Obstajajo še nekatere druge oblike širokopasovnih 

dostopov, ki pa so manj prisotne na slovenskem trgu in jih zato ne bom omenjal. 

2.1.1 ADSL 

Tehnologija ADSL je bila razvita že leta 1989. Med leti 1990 in 1995 so se s 

tehnologijo ADSL izvajala testiranja. V Sloveniji je bila tehnologija na voljo 

naročnikom leta 2001. Osnovna značilnost ADSL je asimetričen prenos podatkov, kar 

pomeni, da je prenos navzdol oz. v smeri proti uporabniku višji kot prenos navzgor oz. 

v smeri od uporabnika (Pogačnik in Penko 2001, 17).  

Zmogljivost prenosa pri tehnologiji ADSL je trenutno 20 Mbit/s navzdol in 768 

kbit/s navzgor. Glavna pomembna značilnost tehnologije ADSL je ta, da omogoča 
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stalno neprekinjeno povezavo s ponudnikom po pavšalni ceni in brez zasedenosti 

telefonske linije. ADSL tehnologija je trenutno ena izmed najbolj razširjenih tipov 

širokopasovnih internetnih povezav, saj ponuja uporabniku nove aplikacije, ki s klicno 

telefonsko linijo niso bile dosegljive. Je zelo primeren tako za domačo kot poslovno 

rabo, saj z ustrezno opremo omogoča priklop lokalnega omrežja računalnikov na 

internet.  

2.1.2 Kabelski dostop 

“Kabelski internet je tehnologija in storitev, ki uporablja obstoječe kabelsko TV 

omrežje (sestavljeno iz koaksialnih kabelskih povezav, ki vodijo televizijski signal do 

TV sprejemnikov) za prenašanje podatkov z interneta do izbranega računalnika z veliko 

hitrostjo. Prenos TV in računalniškega signala poteka simultano po istem kablu toda po 

različnih frekvencah. Tako lahko uporabnik istočasno gleda televizijo in brska po 

internetu” (Teles 2005). 

Kabelski prenos podatkov presega nekaj več kot 5 Mbit/s navzdol in 700 kbit/s 

navzgor. Dejanske hitrosti kabelskih povezav so manjše, saj kabelski operaterji 

vključijo celotno sosesko na omrežje, ki si deli isto pasovno širino. Zaradi tega dejstva 

lahko uporabniki kabelskih modemov izkusijo manjše internetne hitrosti v času večje 

obremenitve kabelskega omrežja.  

2.1.3 VDSL 

Tehnologija VDSL, ki omogoča širokopasovni dostop do interneta, je v Sloveniji 

precejšnja novost. Zamišljena je kot zadnji korak na poti optičnega vlakna do končnega 

uporabnika. Deluje hitreje kot tehnologija ADSL, vendar na krajših razdaljah. Prednost 

pred tehnologijo ADSL je ta, da omogoča simetrični prenos podatkov, kar omogoča 

bistveno višje hitrosti predvsem iz smeri naročnika.  VDSL je trenutno še v fazi 

dopolnjevanj (Računalniške novice 2005). 

Trenutna najvišja hitrost podatkov preko optičnega omrežja znaša kar 1000 Mbit/s 

navzdol in navzgor. Prav tako kot pri ADSL in kabelskem dostopu smo vseskozi 

povezani s ponudnikom storitve (T-2 2006). 

2.1.4 Brezžična omrežja 

Brezžični dostop do interneta je ena izmed najsodobnejših in najhitreje razvijajočih 

se povezav v svet interneta. Prednost brezžičnega dostopa, je predvsem ta, da nismo 
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omejeni z infrastrukturno zgradbo – fizičnim priklopom preko kabla. Največjo korist 

imajo zato prav tisti, ki jim je onemogočen širokopasovni dostop s pomočjo ostalih 

naštetih tehnologij. Za dostop do širokopasovnega brezžičnega omrežja potrebujemo 

brezžično opremo, vključeno storitev in oddajnik v omejeni bližini. Brezžičen dostop do 

interneta v Sloveniji omogočajo tehnologije UMTS, EDGE in Wi-Fi. V Sloveniji 

uporabo tehnologij UMTS in EDGE ponujata mobilna operaterja, Wi-Fi pa nekateri 

internetni ponudniki preko oddajnih dostopnih točk.   

2.2 Uvajanje širokopasovne povezave v Sloveniji 

Zaradi prekomernega izkoriščanja telefonskega omrežja, ki je v preteklosti edino 

služilo kot sredstvo za uporabo različnih storitev (telefonija, računalniška komunikacija, 

faks, itd.) in novih potreb uporabnikov po bolj zmogljivih telekomunikacijskih 

storitvah, so se pojavile širokopasovne povezave. Telefonsko omrežje je bilo preveč 

heterogeno, nekompatibilno in sposobno realizirati le eno storitev hkrati (Bešter 1996, 

13). 

Kot prvi korak pri zagotavljanju širokodostopnih in zmogljivejših povezav bi lahko 

navedli tehnologijo ISDN, ki je z uporabo dveh kanalov zmogla najvišjo hitrost do 128 

kbit/s. ISDN ne uvrščamo med širokopasovne povezave, saj današnje zahteve 

uporabnikov težijo k višjim hitrostim, pa tudi stroškovno gledano, je uporaba ISDN 

povezav z minutnim obračunom storitve predraga. Vsekakor pa je bila tehnologija 

ISDN leta 1996 povod za tehnologijo ADSL, ki je Slovenijo prvič srečala leta 2001. 

Kabelsko ŠP so z nadgradnjo in ojačanjem kabelskega omrežja ponudili uporabnikom 

nekoliko prej (konec leta 2000 oz. začetek leta 2001), preden so ponudili ADSL. O tem 

kdo je bil prvi ponudnik brezžičnih povezav in kateri je bil prvi primer brezžične 

povezav ni točnega podatka. Najnovejša VDSL tehnologija, ki izhaja iz družine xDSL 

povezav, je bila uporabnikom prvič ponujena šele z oktobrom 2005. 

2.3 Ponudniki storitev širokopasovnih povezav v Sloveniji 

Kot sem že v uvodu omenil, se število ponudnikov ŠP še vedno povečuje. V 

nadaljevanju bom opisal obstoječe ponudnike in storitve, ki jih ponujajo. 
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2.3.1 SiOL, d.o.o. 

Podjetje SiOL, d.o.o., ki je hčerinsko podjetje Telekoma Slovenije, je bilo med 

prvimi ponudniki ŠP oziroma prvo, ki je ponujalo ADSL dostop. Zgodovina njegovega 

nastanka sega v april 1996, ko je matično podjetje Telekom Slovenije na trgu prvič 

ponudilo dostop do interneta in druge osnovne internetne storitve. Marca 2001 je bil 

SiOL prvi ponudnik ADSL-tehnologije, septembra 2003 pa uvede še storitev televizije 

prek ADSL oziroma SiOL TV. Januarja 2004 so na trgu ponudili še brezžični dostop do 

interneta Wi-Fi, pod blagovno znamko NeoWLAN, ki je skupni projekt SiOL-a in 

Mobitela (SiOL 2006). 

Ponudba storitev 

Osnovna storitev, ki jo ponuja podjetje SiOL, d.o.o., je možnost dostopa do 

interneta preko ADSL povezave. Ponujajo hitrosti pasovnih širin od 1 Mbit/s do 20 

Mbit/s znotraj različnih paketov, kjer si lahko poleg ADSL povezave zagotovimo še 

internetno telefonijo in internetno televizijo. Med dodatnimi storitvami lahko naročimo 

še nadgradnjo e-pošte z večjim poštnim predalom in dodatno varnostjo pred nezaželeno 

pošto, možnost zakupa spletnega prostora za predstavitev lastne internet strani in 

možnost registracije domene. Novost v SiOLovi ponudbi je gostovanje v omrežjih Wi-

Fi. Uporabnikom omogočajo dostop preko vstopnih točk (hotel, bencinski servis, 

parkirne hiše, letališče) z hitrostjo do 11Mbit/s. Paket je bolj namenjen poslovnim 

uporabnikom, storitev se plačuje glede na uporabo in ne preko mesečnega pavšala.  

2.3.2 UPC Telemach, d.o.o. 

UPC Telemach, d.o.o. je vodilni ponudnik televizijskih storitev in širokopasovnega 

kabelskega interneta v Sloveniji. Po podatkih z dne 30. junija 2005 je UPC 

Telemachovo omrežje dosegalo približno 124.000 gospodinjstev. Telemach dobavlja 

svoje storitve v približno 119.000 gospodinjstev, vključujoč 106.000 naročnikov na 

kabelsko televizijo in 13.000 naročnikov na kabelski internet. Telemach je odvisna 

družba Liberty Global, Inc. Liberty Global, Inc. je vodilni mednarodni ponudnik 

televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega interneta v 16 državah, od tega v 13 

državah v Evropi. Po podatkih z dne 30. junija 2005 je omrežje Liberty Global-a 

dosegalo približno 23.5 milijonov potencialnih gospodinjstev. Liberty Global dobavlja 

svoje storitve približno 14.9 milijonom naročnikov, vključujoč 10.7 milijonov 
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naročnikov na kabelsko televizijo, 2.5 milijonov naročnikov na širokopasovni internet 

in 1.8 milijonov telefonskih naročnikov (UPC Telemach 2006). 

Ponudba storitev 

Podjetje Telemach je med prebivalci Slovenije najbolj znano po ponudbi kabelske 

televizije. Uporabniki lahko naročijo tudi digitalno televizijo, ki ponuja boljšo kakovost 

slike in zvoka in kabelski radio z številnimi radijskimi postajami. Dostop do interneta 

ponujajo s pomočjo kabelske tehnologije, ponujajo pet paketov s hitrostmi od 256 kbit/s 

do 5 Mbit/s. Med dodatnimi storitvami ponujajo še možnost oglaševanja na njihovi 

spletni strani, poslovnim uporabnikom ponujajo možnost izgradnje e-trgovine in varnost 

pri e-plačevanju ter možnost ugodne uporabe več kabelskih priključkov namenjenim 

hotelom in drugim podjetjem z več kabelskimi priklopi. 

2.3.3 Sinfonika, d.d. 

Sinfonika, d.d. je eden od najmlajših ponudnikov širokopasovnega dostopa tako 

preko ADSL povezave kot tudi kabelske povezave. Podjetje je nastalo septembra 2004 

z združitvijo podjetij ECS, ECS TEL iz Trzina, PROCOM iz Ljubljane, NEMOCOM iz 

Novega mesta in TELEGO iz Nove Gorice. Dva meseca kasneje se jim je pridružilo še 

podjetje K2.net, ki je doprineslo dodatna znanja in izkušnje podjetju (Sinfonika 2006). 

Ponudba storitev 

Sinfonika, d.d. ponuja štiri pakete ADSL povezave s hitrostmi od 512 kbit/s do        

4 Mbit/s in kar osem paketov kabelske povezave s hitrostmi od 384 kbit/s do 5 Mbit/s. 

Osnovne storitve, tako kot pri večini uporabnikov, zajemajo neomejen dostop do 

interneta, določeno število poštnih predalov, nekaj MB prostora za spletno predstavitev, 

možnost statičnega IP naslova in še nekatere manjše ugodnosti. Med ostalo ponudbo 

najdemo še klicni dostop, ki je zaradi prepočasne povezave in cenovne neugodnosti vse 

manj priljubljen in ethernet dostop, ki je namenjen podjetjem in ponuja simetričen 

prenos podatkov z najvišjo hitrostjo 4 Mbit/s. Med dodatnimi storitvami nudijo še 

spletno gostovanje, ki ponuja veliko več kot sama spletna predstavitev, dva paketa 

poštnih predalov in pet paketov navideznih strežnikov. 

2.3.4 Masicom, d.o.o. 

Podjetje Masicom, d.o.o. je eno mlajših in manj znanih ponudnikov s sedežem v 

Ljubljani. Nastalo je leta 2004 in ponuja storitve kabelskega širokopasovnega dostopa 
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preko nekaterih kabelskih omrežij v Ljubljani, Trbovljah, Novem mestu in Grosuplju 

(Masicom 2006).    

Ponudba storitev  

Podjetje Masicom svojim uporabnikom ponuja kabelski in brezplačni klicni dostop 

do interneta. Med kabelskim dostopom najdemo šest paketov s hitrostmi od 256 kbit/s 

do 5 Mbit/s. Med dodatnimi storitvami ponujajo varno elektronsko pošto in nekatero 

strojno komunikacijsko opremo. 

2.3.5 Voljatel telekomunikacije, d.d. 

Podjetje Voljatel telekomunikacije, d. d. je bilo ustanovljeno oktobra leta 2000, da 

bi izkoristilo prihajajoče možnosti, ki jih ponuja liberalizacija telekomunikacijskega 

trga in zbliževanje tržišča s spletnimi storitvami v Sloveniji. Ustanovitelji podjetja so 

zasebniki iz Italije, Avstrije, ZDA in Slovenije. Leta 2002 so začeli tržiti storitev 

kabelskega interneta na področju Ljubljane s partnerji Telemach in Ljubljanski kabel, z 

letom 2005 pa še ADSL internet (Voljatel telekomunikacije 2006). 

Podjetje je najbolj znano po tem, da je bilo prvo, ki je ponujalo brezplačni klicni 

dostop do interneta. Še danes lastniki analognih in ISDN linij dostopajo do interneta le s 

plačilom telefonskih impulzov.   

Ponudba storitev 

Podjetje Voljatel telekomunikacije ponuja z blagovno znamko Volja več paketov z 

ADSL dostopom s hitrostmi od 512 kbit/s do 20 Mbit/s in štiri pakete s kabelskim 

dostopom s hitrostmi od 768 kbit/s do 4 Mbit/s. Vsi paketi imajo možnost dodatne 

storitve PLUS, ki zajema poleg ponudbe internet dostopa še cenejše klice s pomočjo IP 

telefonije. Na njihovi internet strani lahko izračunate cene klicev z uporabo IP 

telefonije. Iz primerjave lahko hitro ugotovite, da prinašajo največje ugodnosti 

mednarodni klici. Med vsemi ponudniki ima podjetje Voljatel na razpolago največ 

dodatnih storitev, med katerimi: Volja pošta (brezplačna spletna pošta), Volja foto 

(razmnoževanje in objava slik na internetu), Volja SMS (pošiljanje SMS sporočil), 

Volja igre (internet igre), Volja ABC web (izdelovanje spletne strani), Volja 

klepetalnica, Volja bazar (podobno oglasom), Volja forum, Volja blok (posebna oblika 

spletnega dnevnika) in Volja iskalnik (internet iskalnik). Voljatel omogoča še 

registracijo domen, gostovanje na spletnem strežniku, ponudbo varnostnih paketov. 
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2.3.6 Medinet, d.o.o. 

Podjetje Medinet, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1995 in je danes med vodilnimi  

ponudniki komunikacij na področju interneta in telefonije. S ciljem širitve ponudbe 

podjetja na celotno Slovenijo so leta 1997 ustanovili internetno omrežje Amis. Podjetje 

Medinet je izključni lastnik in upravljalec omrežja, Amis pa zaščitena blagovna znamka 

vseh storitev podjetja. V podjetju Medinet so v zadnjih letih zabeležili izjemno rast, ki 

je posledica vlaganj v znanje zaposlenih ter najnovejšo tehnologijo (Medinet 2006). 

Ponudba storitev 

Medinet, d.o.o. ponuja svojim uporabnikom širokopasovni dostop s pomočjo ADSL  

tehnologije in kabelske tehnologije. Ponujajo več paketov z ADSL povezavo s hitrostmi 

od 512 kbit/s do 20 Mbit/s in kar osem paketov kabelske povezave s hitrostmi od 128 

kbit/s do 5 Mbit/s. Za ostale, ki si ne lastijo širokopasovni dostop, pa ponujajo storitev 

klicne povezave. Podjetje ponuja še naslednje storitve: telefonijo, možnost registracije 

lastne domene, možnost zakupa spletnega prostora, varovalni sistem in razširitev 

poštnega predala z dodanimi novimi storitvami.  

2.3.7 Perftech, d.o.o. 

Podjetje Perftech, d.o.o. je bilo ustanovljeno z zasebnim kapitalom leta 1989. V 

zadnjih 14 letih je postalo eno izmed konkurenčnih in priznanih podjetij v Sloveniji na 

področju informacijskih tehnologij. Strankam ponujajo celovite rešitve s področja 

računalniške in komunikacijske opreme, internet tehnologij in storitev, ter lastno 

programsko opremo. Od leta 1999 je družba Autocommerce, d.d. 80-odstotni lastnik 

podjetja Perftech, preostalih 20 odstotkov pa ostaja v zasebni lasti. Sedež podjetja 

Perftech je na Bledu, poslovni enoti pa ima tudi v Ljubljani in Mariboru (Perftech 

2006). 

Ponudba storitev 

Podjetje Perftech, d.o.o.  ponuja ADSL, kabelski in brezžični dostop do interneta. 

Prav tako kot večina ostalih ponudnikov, ponuja ADSL dostop s hitrostmi od 512 kbit/s 

do 20 Mbit/s in kabelski dostop s hitrostmi od 128 kbit/s do 5 Mbit/s. Brezžični dostop 

je v fazi dopolnjevanja, ponujajo ga le uporabnikom v okolici Bleda, Kranja, Ljubljane 

in Maribora. Za nemoten dostop do brezžične povezave ne sme biti fizičnih ovir med 

oddajno in sprejemno točko. Fizičnim osebam je omogočen dostop s hitrostmi do 2 
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Mbit/s, medtem ko pravnim pa do 5 Mbit/s. Med klicnimi dostopi, ki jih podjetje 

ponuja, najdemo pestro izbiro z različnimi paketi. Poleg vsega naštetega ponujajo še 

zakup in vzdrževanje spletnega prostora, pošiljanje kratkih sporočil po standardu x400, 

varnostne pakete, IP telefonijo in nadgradnjo poštnega predala.  

2.3.8 T-2, d.d. 

Podjetje T-2 je edino slovensko podjetje, ki ponuja širokopasovni dostop s pomočjo 

VDSL tehnologije. Nastalo je z oktobrom 2005, lastnik podjetja T-2 je Zvon Ena 

Holding, d.d. (T-2 2006). 

Ponudba storitev 

T-2 svojim uporabnikom po vsej Sloveniji ponuja širokopasovni dostop z novo 

tehnologijo VDSL. Podjetje s pomočjo najnovejše tehnologije omogoča hitrosti od 1 

Mbit/s do 1000 Mbit/s. Poleg širokopasovnega dostopa ponujajo še IP telefonijo in 

internet televizijo. 

2.3.9 Mobitel, d.d. 

Družba Mobitel, d.d. je največji slovenski operater mobilnih telekomunikacij. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 kot družba z neomejeno odgovornostjo, leta 

1992 pa se je preoblikovalo v delniško družbo. Leta 1994 Telekom Slovenije postane 

100-odstotni lastnik družbe Mobitel. Mobitel svojim uporabnikom zagotavlja 

najsodobnejše storitve in ponuja napredne generacije mobilnih telekomunikacij GSM 

900/1800, 2GPRS in UMTS, skupaj s tehnologijo WLAN in videotelefonijo (Mobitel 

2006). 

Ponudba storitev 

Diplomska naloga zajema le ponudbo, ki je vezana na širokopasovni dostop, zato 

osnovnih storitev, ki jih ponuja družba Mobitel ne bom obravnaval, osredotočil se bom 

le na širokopasovni prenos podatkov. Mobitel ponuja svojim uporabnikom za 

širokopasovni dostop storitve s pomočjo tehnologije UMTS, za katero ima koncesijo 

kot edini ponudnik v Sloveniji. Skupaj z družbo SiOL, d.o.o. pa ponuja še najnovejšo 

NeoWlan tehnologijo. UMTS tehnologija trenutno omogoča prenos podatkov s hitrostjo 

do 384 kbit/s, v prihodnosti z nadgradnjo tehnologije načrtujejo še višje hitrosti do 

nekaj Mbit/s. Edina slabost pri Mobitelovi UMTS ponudbi je ta, da imamo za mesečno 

pavšalno ceno omejen prenos podatkov do 500 MB oz. 5 GB-ov.  
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NeoWLAN je slovensko javnodostopno brezžično omrežje. Uporabnikom je  

omogočena brezžična povezava z internetom s hitrostmi do 11 Mb/s. Uporabniki 

dostopajo preko dostopnih točk, ki so nameščene na javnih mestih (hoteli, parkirne hiše, 

bencinski servisi, itd). Storitev se obračunava po mesečni položnici pri mobitelovih 

uporabnikih, s pomočjo Mobi predplačniške kartice ali predplačniške kartice 

NeoWLAN.  

2.3.10 Si.mobil, d.d. 

Podjetje Si.mobil, d.d. je znano kot drugi največji operater mobilnih 

telekomunikacij v Sloveniji. Na trg je nastopilo konec leta 1999. Sprva je podjetje imelo 

kar nekaj težav z nastopom na trgu, saj je bil Mobitel v monopolnem položaju in dobro 

ustaljen. V zadnjem letu pa podjetje že posluje z dobičkom in ima nekaj manj kot 25 % 

tržnega deleža mobilne telefonije na slovenskem trgu. Trenutno je podjetje v večinski 

lasti družbe Mobilkom Beteiligungsgesellschaft, mbH, ki je del skupine Vodafone. 

(Si.mobil 2006). 

Ponudba storitev 

Tako kot pri Mobitelu bom tudi pri Si.mobilu zajel ponudbo, ki se nanaša na 

širokopasovni dostop. Si.mobil za širokopasovni dostop uporablja tehnologijo EDGE, ki 

je nekoliko počasnejša od UMTS tehnologije in zmore hitrosti do 236 kbit/s. Si.mobil 

ponuja dva paketa z omejitvijo prenosa podatkov do 500 MB oz. do 5 GB. Vse, kar 

preseže omejeno količino podatkov, se tako kot pri Mobitelu doplača.  

2.4 Primerjava ponudbe 

Med vsemi naštetimi ponudniki storitev sem naredil primerjavo. Primerjava je 

razdeljena glede na posamezno tehnologijo širokopasovne povezave, nakar skupno 

povzemam zaključke in ugotovitve. Za primerjavo ponudbe sem izbral paket oz. 

širokopasovno hitrost, ki je najbolj pogosta med odjemalci in je neke vrste skupni 

imenovalec med ponudniki. Za primerjavo sem tako izbral pakete s hitrostjo 1024/256 

kbit/s. Primerjava je sistematično urejena in prikazana med prilogami diplomske naloge 

(Priloga 1, 2, 3). 
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2.4.1 ADSL 

Med izbranimi desetimi ponudniki jih je polovica, ki ponuja širokopasovni dostop 

preko ADSL povezave. Cenovno gledano je Sinfonika, d.d. najcenejši ponudnik, kar 

lahko utemeljimo z agresivnim pristopom na trgu, kjer se je med petimi zadnji pojavil. 

Sinfoniki, d.d. sledijo Medinet, d.o.o., Voljatel telekomunikacije, d.d., SiOL, d.o.o. in 

nazadnje še Perftech, d.o.o. Gledano z vidika ponudbe za izbrani paket pa sta na samem 

vrhu Medinet, d.o.o. in Voljatel telekomunikacije, d.d., saj ponujata neomejeno velikost 

poštnega predala, 6 poštnih predalov, 50 MB prostora na strežniku za predstavitev 

lastne spletne strani in še druge ugodnosti. Družbam sledi Perftech, d.o.o., Sinfonika, 

d.d. in nazadnje še SiOL, d.o.o.. 

Iz primerjave sledi, da so Sinfonika, d.d., Medinet, d.o.o. in Voljatel 

telekomunikacije, d.d. prava izbira. Seveda pa nismo mogli proučiti kakovosti storitev 

posameznega ponudnika in smo se omejili zgolj na ponudbo. 

2.4.2 Kabelska povezava 

Že veliko je takih ponudnikov, ki ponujajo tako ADSL kot tudi kabelsko povezavo. 

Kabelska povezava je priljubljena predvsem pri tistih, ki imajo na voljo kabelsko TV. 

Teoretično je kabelska povezava primerljiva z ADSL povezavo, vendar s 

preobremenitvijo omrežja praksa kaže drugače. Tudi pri kabelskem omrežju sem za 

primerjavo izbral paket s hitrostjo 1024/256 kbit/s z izjemo družbe Telemach, d.o.o., ki 

takega paketa ne ponuja, pa paket s hitrostjo 1538/384 kbit/s. Najcenejši med šestimi 

izbranimi je podjetje Masicom, d.o.o., ki je tudi do 48% cenejši od drugih ponudnikov. 

Najcenejšemu sledijo po vrstnem redu Sinfonika, d.d., Medinet, d.o.o., UPC Telemach, 

d.o.o., Voljatel telekomunikacije, d.d. in nazadnje še Perftech, d.o.o.. Po tistem kar 

odjemalec dobi znotraj paketa iz primerjave, je Voljatel telekomunikacije, d.d. 

ponudnik z največ ugodnostmi, med katerimi: neomejena velikost poštnega predala, 50 

MB prostora za lastno spletno predstavitev, protivirusna zaščita, itd. Zelo blizu 

ponudniku Voljatel telekomunikacije, d.d. sega podjetje Medinet, d.o.o., ki ponuja 

malenkost manj za malenkost nižjo ceno. Nato si sledijo vsi ostali po vrstnem redu, to 

so: Perftech, d.o.o, Sinfonika, d.d., Masicom, d.o.o. in UPC Telemach, d.o.o.. 

Kljub temu, da je Masicom najcenejši in Voljatel telekomunikacije d.d. po 

primerjavi ponuja največ, ni mogoče določiti končnega zmagovalca. Potrebe 

odjemalcev se razlikujejo in kakršnakoli ocena bi bila le subjektivna.   
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2.4.3 Brezžične povezave 

Brezžične povezave so med seboj zelo težko primerljive. V boju med mobilnima 

operaterjema ni zmagovalca, kajti obe tehnologiji imata tako svoje prednosti kot tudi 

slabosti. Velika slabost obeh ponudb je mesečna sicer neomejena količina podatkov, ki 

pa s prekoračitvijo določene količine podatkov predstavlja previsok strošek. Prav tako 

velika slabost, je pasovna širina, ki predstavlja spodnjo mejo širokopasovnih povezav. 

Med brezžičnimi povezavami ostaja še boj med Wi-Fi tehnologijo. Mikavno 

ponudbo ponujata družbi SiOL, d.o.o. in Mobitel, d.d. z najnovejšo NeoWLAN 

tehnologijo, ki nam omogoča mobilnost tako doma kot tudi v tujini in več kot 

zadovoljivo hitrost prenosa podatkov. Družba Perftech, d.o.o. pa je v korist le tistim v 

dosegu peščice njihovih oddajnikov. 

2.4.4 VDSL 

VDSL tehnologijo bi lahko uvrstil med primerjavo z ADSL tehnologijami, a je 

informacij o novo nastali tehnologiji zelo malo. Cenovno gledano in po tistem kar sama 

tehnologija ponuja, bi ta prekosila vse ponudnike z ADSL tehnologijo, a ker breme stoji 

na enem samem ponudniku, je kakovost odvisna od le-tega.  

2.5  Kakovost storitev širokopasovne povezave 

Kakovost ŠP se v največji meri odraža v storitvah. Ne glede na to za katero vrsto 

omrežja gre ali je to brezžično ali fiksno, je za ponudnike najpomembnejše izkoristiti 

obstoječe omrežje, ponuditi nove multimedijske vsebine in zagotavljati stalno kakovost.  

Ponudniki storitev ŠP morajo zagotavljati vsaj minimalno  kakovost vsakomur, ne 

glede na kraj bivanja ali poslovanja, kar je tudi zapisano v zakonu o telekomunikacijah. 

Za nadzor kakovosti skrbi Agencija Republike Slovenije za telekomunikacije in 

radiodifuzijo Republike Slovenije na podlagi pravilnika o kakovosti univerzalnih 

storitev. V pravilniku za katerega podlaga je 79. člen zakona o telekomunikacijah in ki 

ga izdaja minister za informacijsko družbo, so točno opredeljena pravila in zahteve za 

zagotavljanje kakovosti storitev. 

Ne glede na pravno podlago, pa praksa kaže drugače. Pri kabelskem 

širokopasovnem dostopu potujejo podatki po kabelskem omrežju, ki si ga deli več 

uporabnikov. Poleg omrežja si seveda delijo tudi povezavo v internet in če je 
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uporabnikov na eni veji kabelske televizije preveč, lahko postane internetna povezava 

precej počasna (Gabrijelčič 2005). 

Pri xDSL tehnologijah je kar se tiče tehnične podpore kakovost zagotovljena, razen 

ob vzdrževalnih delih in podobno, a tega je zelo malo. Pri brezžičnih tehnologijah pa je 

ta odvisna od ponudnika, razdalje, tehnologije in vrste drugih dejavnikov. Glede 

zagotavljanja kakovosti, ki je vezana na ponudnika in ki se odraža v zadovoljstvu 

odjemalcev pa sem ugotovitve povzel iz raziskave, katero predstavljam v drugem delu 

naloge.  

2.6 Prihodnost 

V Sloveniji ima 98% prebivalstva dostop do bakrenih parov (fiksne telefonske 

linije), kar predstavlja velik potencial tehnologijam ADSL in VDSL. Ponudniki 

kabelskih ŠP imajo že več kot 230.000 naročnikov, z novimi vlaganji v infrastrukturo 

ne bodo imeli slabega položaja. Za vse, ki jim je širokopasovni dostop onemogočen 

zaradi geografskega položaja, pa bodo imeli na voljo široko paleto brezžičnih povezav 

(UMTS, EDGE, satelitska povezava, Wi-Fi, WiMax). Raziskave, testiranja in prve 

implementacije se pojavljajo tudi na področju tehnike PLC (Power Line 

Communication), ki bo omogočala širokopasovni prenos podatkov preko energetskih 

vodov, ki jih uporabljamo za potrebe električne napeljave (MID 2004, 17). 
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3 TRŽENJSKI SPLET STORITEV ŠIROKOPASOVNE POVEZAVE 

Po Kotlerju je trženjski splet niz trženjskih inštrumentov, ki jih podjetje uporablja, 

da sledi trženjskim ciljem na ciljnem trgu (1996, 98). Obstajajo štiri prvine trženjskega 

spleta, ko govorimo o proizvodni dejavnosti in sedem prvin, ko govorimo o storitveni 

dejavnosti. V nadaljevanju bom predstavil sedem prvin trženjskega spleta, ki zajemajo 

ponudbo ŠP. 

3.1 Storitev 

Pri storitvi je zagotovo najpomembnejši element kakovost. Glede na vso obstoječo 

konkurenco, ki se skozi širi na slovenskem trgu, je prav kakovost skupaj s ponudbo 

ključni dejavnik razlike med ponudniki. V primeru ŠP je kakovost odvisna od hitrosti 

prenosa podatkov, števila prekinitev med vzpostavljeno povezavo, pogojev ponudnika 

in tehnologije za prenos podatkov. Gledano iz drugega vidnega kota, je lahko kakovost 

prikazana v drugačni luči, in sicer v odzivu internetnih strani. Odjemalec ocenjuje tako 

kakovost storitve ŠP kot medsebojni splet strojne opreme, programske opreme in drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na storitev. Kot primer bi lahko navedel počasno delovanje 

interneta zaradi zastarele strojne opreme osebnega računalnika, na boljšem računalniku 

ista storitev deluje bistveno hitreje. 

Med ponudniki raznih ŠP še vedno ostajajo razlike med tistimi, ki so storitev tako 

rekoč izumili, in tistimi, ki imajo neke vrste licenco in so v vlogi konkurenčnega 

sledilca. Kot primer bi lahko navedel razliko med podjetjem SiOL, d.o.o., ki ima 

postavljene centrale (krajevne priklopne točke) ter ostalo potrebno infrastrukturo, in 

ostalimi konkurenčnimi ponudniki, ki koristijo njihovo infrastrukturo in ponujajo 

podobne, če ne skoraj enake storitve. 

Prav vse oblike ŠP imajo svoj življenjski ciklus s fazami uvajanja, rasti, zrelosti in 

upadanja. Glede na to, da so storitve ŠP rastoča novost v Sloveniji, podjetja svojo 

storitev, ki je v fazi zrelosti dopolnjujejo z dodatnimi storitvami zato, da bi čim dlje 

ohranili to fazo in ne bili prisiljeni v dodatne večje investicije k izoblikovanju nove 

temeljne storitve. Iz tega sledi, da je tudi pri ponudnikih ŠP zelo malo podjetij, ki je 

pripravljenih tvegati z izumom nove temeljne storitve. Ponudniki, ki so se na trgu 

pojavili med zadnjimi, konkurenčni boj ohranjajo z nižjimi cenami storitev in agresivno 

tržno politiko, kar daje občutek, da pobirajo ostanke.  
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Nekateri izmed obravnavanih ponudnikov so se na trgu pojavili kot ponudniki, ki 

dopolnjujejo že uveljavljeno skupino storitev izvirnih ponudnikov. Sicer pa je storitev 

nova, ko je ta kot nova priznana s strani uporabnika.  

3.2 Tržne poti 

Po Potočniku tržne poti opredeljujejo določeno okolje, v katerem storitveno 

podjetje storitve posreduje, in način, kako jih posreduje, ter s tem povezano zaznavanje 

vrednosti in kakovosti storitev s strani porabnikov (2000, 146).  

Storitve ŠP se trži v večini primerov po neposredni poti. Ponudnik storitev je tudi 

izvajalec storitev, brez vmesnih posrednikov. Zaradi lažjega sklepanja poslov oz. 

kontakta z odjemalcem, pa se pojavlja neke vrste posredni element, to je spletna stran, 

kjer dobimo največ informacij (skoraj vse) v zvezi s storitvijo. Na spletni strani si lahko 

preberemo vse pogoje vključno z odjemalčevimi obveznostmi, lahko poizvemo ali je 

zaradi lokacije odjemalca storitev mogoča in dobimo precej uporabnih informacij med 

pogosto zastavljenimi vprašanji. Ponudnikova spletna stran je torej ključnega pomena 

pri pridobivanju odjemalcev. Odjemalec in ponudnik preideta v stik, ko je posel že 

skoraj sklenjen oziroma se pri nekaterih ponudnikih posel sklene brez osebnega 

kontakta. Uporabljen način prihrani ponudniku veliko časa in stroškov. 

Vsi večji ponudniki, ki tudi omogočajo storitev po vsej Sloveniji, imajo poslovne 

enote po večjih slovenskih mestih, kjer odjemalec dobi vse potrebne informacije, v 

kolikor mu jih spletna stran ne ponuja oz. še nima dostopa do nje.  

3.3   Cena 

Cena je edini trženjski inštrument, ki prinaša prihodek, vsi ostali pa samo stroške 

(Potočnik 2000, 148). 

Tudi pri storitvah, ki so vezane na ŠP, je cena odvisna od povpraševanja in 

ponudbe na trgu oz. od stroškov, ki jih storitev prinaša in želenega dobička. V zadnjih 

nekaj mesecih s pojavom vse več konkurence, cene s podobnimi storitvami in enako 

tehnologijo padajo. Izvirni ponudniki in nekateri drugi ponudniki cene svojih storitev ne 

znižajo, saj se poslužujejo dejstva, da višja cena predstavlja višjo kakovost. Cena igra 

tako pomembno vlogo, da ponujajo storitve z nižjimi hitrostmi in seveda po nižji ceni, 

temu pa sledi slabša kakovost. Nekateri ponudniki ponujajo študentske popuste, drugi 

akcijske cene, ki veljajo v primeru, da odjemalec sklene pogodbo do postavljenega 
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roka. Skratka vsak ponudnik ubira tisto strategijo, ki mu najbolj odgovarja in tisto, ki 

strmi k ciljnim odjemalcem. Zato, da bi ponudniki pridobili čimveč sredstev od 

odjemalcev, jim ti ponujajo vseskozi dodatne storitve in ugodnosti ob sklenitvi in 

vezavi naročniškega razmerja. Tako je odjemalec, ki je pri ponudniku dlje časa od 

novega v slabšem položaju oziroma ima manj ugodnosti kot novi odjemalec za enako 

ceno. Kljub temu, pa vezava naročniškega razmerja s ponudnikom ni tako napačna, saj 

odjemalcu omogoča odkup komunikacijske opreme po ugodnejši ceni, v nekaterih 

primerih je celo brezplačna.  

Pri nobenemu ponudniku ni opaziti možnosti obročnega odplačila storitev, kar je 

seveda razumljivo, saj odjemalec odplačuje sprotno mesečno pavšalno ceno z izjemo 

začetnih stroškov, ki pa niso tako visoki, da bi zahtevali obročno odplačevanje. 

Cene ŠP niso diferencirane, z izjemo dijakov in študentov pri nekaterih ponudnikih. 

Za vse odjemalce veljajo iste cene, ne glede na geografsko območje, družbeni položaj, 

letni čas uporabe storitev. Popusta, ki bi veljal pri velikem naročilu storitev oz. pri 

takojšnjem plačilu, ni, z izjemo nekaterih ponudnikov, ki odjemalcu zaračunajo 

nekoliko nižjo ceno za prvih nekaj mesecev naročniškega razmerja.   

3.4 Promocija 

S promocijo ponudnik obvešča odjemalca o ponudbi, ugodnostih, novostih in 

podobno, ki jih bo odjemalec deležen, v kolikor se bo odločil pristopiti k trošenju 

njegovih storitev. Med ponudniki je zagotovo najbolj uporabljena ekonomska 

propaganda oz. oglaševanje preko javnih medijev. Pojavlja se v obliki televizije, 

reklamnih panojev, revij, časopisov, interneta, radia, itd. Oglaševanju sledijo 

neposredno trženje, pospeševanje prodaje in stiki z javnostmi. Osebna prodaja je v 

največji meri uporabljena pri mobilnih operaterjih, saj je zahajanje odjemalcev k 

ponudnikom v tem primeru občutno večje. Neposredno trženje v primeru ŠP poteka 

preko interneta, saj je ta glavni nosilec storitev. Pospeševanje prodaje se nanaša še 

posebej na odjemalce z nekaterimi nagradnimi igrami in nekajmesečno nižjo naročnino. 

Stiki z javnostmi imajo zmeraj večjo vlogo. Vplivajo lahko pozitivno oz. negativno na 

podjetje, ki se tudi ob morebitnih napakah temu ne more izogniti. 

 Katera oblika tržnega komuniciranja najbolj pritegne odjemalca, pa je odvisno od 

odjemalca posamezno. Vsekakor pa promocija nima moči, če je cena ponujene storitve 
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enega ponudnika bistveno višja od ponujene cene storitve drugega ponudnika, pa čeprav 

višja predstavlja višjo kakovost.  

3.5 Ljudje – zaposleni 

Med zaposlenimi, ki sodelujejo pri izvajanju storitve, je malo takih, ki so v stiku z 

odjemalcem. V stiku so v glavnem operater, katerega odjemalec pokliče za informacije 

in v slučaju težav s storitvijo, tehniki, ki fizično omogočijo, da je povezava med 

odjemalcem in ponudnikom vzpostavljena ter ostali zaposleni znotraj različnih služb, ki 

pridejo v stik z odjemalcem v primeru posebnih zahtev in potreb. Zaradi posebnosti 

storitve v nekaterih primerih kakovost nastopa zaposlenih ne igra posebne vloge. To 

velja, ko je odjemalec prisiljen oz. ima zaradi tehničnih težav v okolju na razpolago le 

enega ponudnika. S pomočjo standardizacije nekaterih postopkov pri izvajanju storitev, 

je delo zaposlenih veliko lažje in ne več ključnega pomena pri izvajanju storitev.    

3.6 Fizični dokazi 

Fizični dokazi predstavljajo odjemalcu vse tisto kar občuti ob koriščenju storitve, še 

sploh pa preden se ta odloči za storitev. Tako fizični dokazi zajemajo prodajalno 

storitev, če se odjemalec odloči osebno pristopiti k ponudniku, potrebno opremo za 

uporabo storitve, razne brošure, revije, prikaz internetnih vsebin in vse informacije, 

zabavo in ostalega, ki je odjemalec deležen ob uporabi storitve. Fizični dokazi so skriti 

v vsaki stvari, ki je vezana na storitev ŠP. Storitev ŠP je zelo težko občutiti s petimi 

čutili vsakega potencialnega odjemalca, saj jih ta začuti le v fizičnih stvareh v bližini 

storitve. 

V nekaterih poslovnih enotah ponudnika lahko odjemalec sam preveri hitrost ŠP na 

postavljenih računalnikih in se sam prepriča o ugodnostih in prednostih, ki mu jih bo ta 

prinesla. Z današnjo razširjenostjo ŠP v Sloveniji, odjemalcu ni več potreben obisk pri 

ponudniku, saj se o kakovosti že sam prepriča pri znancih, prijateljih ipd.   

3.7 Izvajanje storitev 

Izvajanje storitev zajema bistvo storitve. Odjemalec občuti bistvo ob stalni uporabi, 

ob podpori in ostalih obljub ponudnika. Pri izvajanju storitev za ŠP je predvsem 

pomembna hitrost priključitve oz. izpolnitev povezave. Nekateri ponudniki so izvedli 

priključitev šele mesec po vloženi zahtevi za vzpostavitev priključitve na ŠP. 
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Odjemalci, ki niso imeli možnosti priključitve, so dobili negativni odgovor po 

štirinajstih dneh, kar predstavlja veliko izgubo časa za odjemalca. Iz tega lahko 

sklepamo, da je izvajanje storitev zaradi tehnoloških problemov preveč zamudno in je 

tako odjemalcu med čakalnim časom prepuščen premislek o kakovosti storitve. Zato, da 

bi zmanjšali čakalni čas, je odjemalcu pri večini ponudnikov dana možnost lastnega 

priklopa. Odjemalec je v tem primeru deležen nižjih stroškov in je zaradi tega 

zadovoljen s storitvijo, medtem ko ponudnik pa prihrani veliko časa. 

Zelo pomembna je tudi odzivnost tehnične podpore, v kolikor pride do težav pri 

koriščenju storitve. Če vse deluje tako kot obljubljeno s strani ponudnika, je 

zadovoljstvo odjemalca brezskrbno in zagotovljeno. Ko pa pride do ene same tehnične 

težave, za katere odjemalec ni kriv, nivo zadovoljstva zelo hitro upade. Dokler ni bilo 

konkurence in druge izbire za odjemalca, to ni predstavljalo problemov ponudniku, s 

pojavom le-te, pa mora biti kakovost izvajanja storitev vseskozi zagotovljena. 
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4 RAZISKAVA IN UGOTOVITVE 

4.1 Cilji raziskave 

Osnovni cilj moje raziskave je bil pridobiti informacije o zadovoljstvu odjemalcev 

s storitvami ponudnikov ŠP. 

Za pridobitev želenih informacij sem se moral najprej seznaniti s samo kakovostjo 

storitev. Raziskava me je privedla do informacij o osveščenosti odjemalcev s storitvami 

ponudnikov, o motivih za izbiro določenega ponudnika, o namenu uporabe 

ponudnikove storitve, o spolu in izobrazbi odjemalcev ter nenazadnje tudi o 

zadovoljstvu odjemalcev s storitvijo. Namen raziskave je bila napoved uspešnosti 

posameznih ponudnikov ŠP v prihodnosti. 

4.2 Metodologija 

Zato, da sem se raziskovalnega problema sploh lotil, sem oblikoval ustrezen 

raziskovalni načrt. Ta mi je omogočil, da sem prišel do zastavljenega cilja oz. do 

spoznanja o proučevanem problemu. 

Populacija raziskovalnega projekta so vsi lastniki ŠP v Sloveniji. Zato, da bi s 

pomočjo raziskovalnega projekta prišel do dodatnih ugotovitev in predvidevanj za 

prihodnost, sem vključil tudi tiste posameznike, ki nameravajo v kratkem (do nekaj 

mesecev) pristopiti k enemu izmed ponudnikov ŠP. 

Zaradi lažjega pristopa k raziskovanju in kasnejšega lažjega obdelovanja podatkov 

sem kot vzorec izbral sto naključnih posameznikov, ki si lastijo oz. si v kratkem 

nameravajo lastiti vsaj eno ŠP. 

Razlikujemo tri glavne metode zbiranja podatkov. Ena izmed metod je vpraševanje, 

ki je lahko tako pisno s pomočjo vprašalnika, kot tudi ustno s pomočjo intervjuja. Druga 

je opazovanje, s katero potrošnika opazujemo in tretja z zbiranjem sekundarnih 

podatkov iz določenih virov. Moji diplomski nalogi najbolj ustreza prva metoda in sicer 

raziskovanje s pomočjo vprašalnika. Druga metoda je povsem neprimerna zaradi 

specifičnosti obravnavane populacije, medtem ko s pomočjo tretje metodo nebi prišel 

do zastavljenega cilja, ker je podatkov iz sekundarnih virov zelo malo in ker bi bila 

diplomska naloga zaradi tega manj uporabna. 
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S pomočjo izbranega inštrumenta (vprašalnik), sem prišel do primarnih podatkov, 

saj so bili izbrani podatki informacije, ki se nanašajo na vsakega vprašanega posebej. 

Vprašalnik je bil sestavljen tako, da je bilo iz njega mogoče razbrati v glavnem 

kvantitativne podatke, z izjemo nekaterih vprašanj, ki so vprašanemu dopuščala dodatek 

lastnega odgovora. Kvantitativne podatke je veliko lažje analizirati, še posebej s 

pomočjo računalniški programov. Za kvalitativne podatke oz. za metodološki 

pluralizem z uporabo kombiniranih metod, se nisem odločil predvsem zato, da nebi 

prišlo do neskladja pri kasnejšem zbiranju podatkov. 

4.3 Vprašalnik 

Vprašalnik je bil sestavljen iz štirinajstih vprašanj oz. točk, na katere je bilo 

potrebno odgovoriti z obkroževanjem ustreznega odgovora, nekaterim odgovorom je bil 

dopuščen dopis. Vsi odjemalci ŠP so odgovarjali na vsa vprašanja z izjemo drugega, ki 

je bil namenjen le tistim, ki si ŠP nameravajo priskrbeti v kratkem. Tisti, ki nameravajo 

postati eden izmed odjemalcev ŠP v kratkem, so odgovarjali le na prvih šest, na deveto 

in zadnje vprašanje oz. točko. 

 Vprašalnik je bil enostavno in razumljivo sestavljen le za tiste, ki približno 

poznajo pojem ŠP oz. hitrega dostopa do interneta. Nekatere točke so dopuščale 

vprašanemu več možnih odgovorov. Vprašalnik je podan med prilogami (Priloga 4). 

4.4   Izbrani vzorec raziskave 

Omejitev zaradi spola, starosti, izobrazbe, geografskega položaja, ipd znotraj 

izbranega vzorca ni bilo. Vprašani so bili prepuščeni samostojnemu izpolnjevanju 

vprašalnika, moja prisotnost pri izpolnjevanju pa jim je bila vsekakor v veliko pomoč, 

zaradi nekaterih nejasnosti. Zato, da je bil izbrani vzorec čimbolj naključen, je raziskava 

potekala na javnem mestu, kjer je frekvenca ljudi visoka in kamor zahajajo prav vsi 

posamezniki. 

4.5 Analiza rezultatov raziskave 

S pomočjo raziskave sem prišel do rezultatov in ugotovil, da jih je bilo med 

vprašanimi 82 % takih, ki so odjemalci in 18 %, ki niso odjemalci in nameravajo 

postati. Vsi, ki so na prvo vprašanje odgovorili z DA, jim seveda na drugega ni bilo 

potrebno odgovoriti. Rezultati so razvidni tudi v tabelah (Tabela 4.1, Tabela 4.2). 
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Tabela 4.1 Ali imate ŠP? 

  Frekvenca Odstotek (%) 

DA 82 82,0 Odgovor 

  NE 18 18,0 

Skupaj 100 100,0 

Vir: lastna raziskava. 
 

Tabela 4.2 Se mislite povezati v kratkem?  

  Frekvenca Odstotek (%) 

Odgovor DA 18 18,0 

Brez odgovora 82 82,0 

Skupaj 100 100,0 

Vir: lastna raziskava. 

 

V nadaljevanju in sicer pri tretji točki so vprašani morali odgovoriti, katero ŠP si 

lastijo oz. katero bodo izbrali. Z razliko od prvih dveh točk, kjer so imeli na voljo za 

odgovoriti z DA ali NE, so pri tretji točki imeli odgovore: ADSL, kabelsko, brezžično, 

VDSL in Drugo. Odgovor Drugo sem dodal zato, da bi dobil odgovore tistih, ki imajo 

katero drugo ŠP povezavo, ki je redka in jo v diplomski nalogi ne obravnavam oz. tistih, 

ki vejo o prihodu nove tehnologije. 

Po pričakovanju jih ima največ ADSL povezavo in sicer kar 63,41 % vseh 

vprašanih, ki imajo ŠP. Druga najbolj razširjena ŠP je kabelska povezava, ki jo ima 

29,27 % vseh vprašanih s ŠP, sledi ji brezžična povezava z 6,1 %, drugo z 1,22 % in 

VDSL, ki med vprašanimi še nima odjemalcev. Na drugo je odgovoril samo en vprašan 

in sicer z odgovorom ISDN, ki pa ne šteje za eno izmed ŠP. Med tistimi, ki še nimajo 

ŠP se jih bo verjetno 44,44 % odločilo za ADSL, 11,11 % za brezžično in 44,44 % za 

VDSL. Rezultate si lahko ogledate v spodnji tabeli (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 Katero ŠP imate oz. boste izbrali? 

  Katero ŠP imate oz. boste izbrali? Skupaj 

  ADSL kabelsko brezžično VDSL Drugo   

Ali imate 

ŠP? 

DA 
52 24 5 0 1 82 

  NE 8 0 2 8 0 18 

Skupaj 60 24 7 8 1 100 

Vir: lastna raziskava. 

 

Največji ponudnik med obravnavanimi je podjetje SiOL, d.o.o., čeprav ponuja 

samo ADSL internet in storitve vezane na ADSL tehnologijo. Med vprašanimi ima 39 

% odjemalcev in 4 % takih, ki nameravajo postati. SiOL-u sledi družba UPC Telemach, 

d.o.o. s 13 % odjemalcev, vendar nihče izmed potencialnih odjemalcev ni zainteresirani 

za omenjeno družbo oz. širše gledano za kabelsko povezavo. Obe družbi sta nastopili na 

trg kot prvi ponudniki svojevrstne tehnologije in je zato tak rezultat tudi pričakovan. 

Voljatel telekomunikacije, d.d. ima 8 % odjemalcev, 4 % ponuja ADSL storitve, 

ostalim 4 % pa kabelske storitve. Raziskava je pokazala, da tudi po storitvah tega 

podjetja ne povprašuje nihče.  

Podjetje Medinet, d.o.o. z blagovno znamko AMIS ima 4 % odjemalcev, 2 % s 

kabelsko povezavo in 2 % z ADSL povezavo. 1 % vprašanih namerava pristopiti k 

družbi in povpraševati po tehnologiji ADSL. Podjetje Sinfonika, d.d., čeprav ponuja 

tudi kabelsko povezavo, je bilo med vprašanimi le 3 % odjemalcev ADSL storitev, 

noben izmed vprašanih ni bil odjemalec kabelskih storitev, 1 % pa jih bo verjetno 

pristopilo k ponudbi ADSL storitev. Med odjemalci podjetja T-2, d.d. ni bilo nobenega, 

povpraševanje po ponudniku oz. VDSL tehnologiji je kljub temu veliko  in zajema kar 8 

% vseh vprašanih. Med vprašanimi je bilo 2 % takih, ki uporabljajo UMTS tehnologijo, 

in sicer pri ponudniku Mobitel, d.d.. Med drugimi odgovori, kjer so vprašani imeli na 

voljo za dopisat ponudnika, je bilo večino odgovorov z ne vem oz. ni bilo odgovora, z 

izjemo dveh vprašanih. Prvi je dopisal odgovor Telekom, ki je po vsej verjetnosti mislil 

na družbo SiOL, d.o.o., saj je to hčerinska družba podjetja Telekom Slovenije, d.d.. 

Drugi pa je navedel pod brezžičnega ponudnika podjetje Avision, ki mi je do tistega 

trenutka bilo še neznano. Kasneje sem raziskoval in ugotovil, da je to podjetje, ki deluje 

in se širi na slovenski obali, ter ponuja ugoden brezžičen širokopasovni dostop. 
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Tabela 4.4 Kdo je vaš ponudnik oz. katerega bi izbrali? 

    Ali imate ŠP? Skupaj 

    DA NE   

kabelska 

TELEMACH 

Št. odgovorov 
13 0 13 

  % odgovorov 13,0 0 13,0 

kabelska 

VOLJA 

Št. odgovorov 
4 0 4 

  % odgovorov 4,0 0 4,0 

kabelska AMIS Št. odgovorov 2 0 2 

  % odgovorov 2,0 0 2,0 

kabelska Drugi Št. odgovorov 5 0 5 

  % odgovorov 5,0 0 5,0 

adsl SIOL Št. odgovorov 39 4 43 

  % odgovorov 39,0 4,0 43,0 

adsl VOLJA Št. odgovorov 4 0 4 

  % odgovorov 4,0 0 4,0 

adsl AMIS Št. odgovorov 2 1 3 

  % odgovorov 2,0 1,0 3,0 

adsl 

SINFONIKA 

Št. odgovorov 
3 1 4 

  % odgovorov 3,0 1,0 4,0 

adsl Drugi Št. odgovorov 5 2 7 

  % odgovorov 5,0 2,0 7,0 

vdsl T-2 Št. odgovorov 0 8 8 

  % odgovorov 0 8,0 8,0 

brezžična 

MOBITEL 

Št. odgovorov 
2 0 2 

  % odgovorov 2,0 0 2,0 

brezžična Drugi Št. odgovorov 3 2 5 

Kdo je vaš 

ponudnik oz. 

katerega bi 

izbrali? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  % odgovorov 3,0 2,0 5,0 

Skupaj Št. odgovorov 82 18 100 

  % vseh odgovorov 82,0 18,0 100,0 

Vir: lastna raziskava. 

 

V peti točki me je zanimalo na podlagi katerih kriterijev so se vprašani odločili za 

njihovega ponudnika storitev. Na voljo so imeli sedem odgovorov, na katere so lahko 

odgovorili z več možnimi. Zanimivo je, da nihče ni obkrožil odgovora Prijaznost 

zaposlenih, kar pomeni, da so odjemalci bolj zainteresirani za brezhibno delovanje 
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tehnologije kot pa za stik in prijaznost s strani zaposlenih. Največ se jih odloča za 

ponudnika na podlagi nasveta znancev in prijateljev in sicer kar 72%, kar pomeni, da je 

kakovost storitve zelo pomembna, saj obstoječi odjemalci predstavljajo najboljšo 

možno promocijo. Dobra četrtina vprašanih jih je obkrožila odgovor Bil je edini resen 

ponudnik. Odjemalci so pristopili k njihovemu ponudniku, ker novo prispelim na trg 

niso zaupali. Pri odgovoru Ni bilo druge izbire sem dodatno poizvedel in prišel do 

ugotovitve, da se odgovor nanaša na družbi UPC Telemach, d.o.o. in SiOL, d.o.o.. 

 

Tabela 4.5 Zakaj ste se odločili za vašega ponudnika? 

  

Nasvet 

znancev, 

prijateljev 

Bil je edini 

resen 

ponudnik 

Ugodnost 

ponudbe 

Prijaznost 

zaposlenih 

Dobro 

oglaševanje 

Ni bilo 

druge 

izbire 

Dodatne 

storitve 

Št. odg. 72 27 32 0 31 14 25 

Brez odg. 28 73 68 100 69 86 75 

Vir: lastna raziskava 

 

Tabela 4.6 Ni bilo druge izbire  

   
Kdo je vaš ponudnik oz. 
katerega bi izbrali? Skupaj 

  
kabelska 

TELEMACH adsl SIOL   
Na podlagi katerih 
kriterijev ste oz. 
boste izbrali? 

Ni bilo druge izbire 

6 8 14 

Skupaj 6 8 14 

Vir: lastna raziskava. 
 

 

Pasovna širina, ki je najbolj uporabljena je 1024/256 kbit/s, ki je neke vrste podlaga 

osnovnih paketov skoraj vseh ponudnikov. Uporablja jo 32 % aktualnih in bodočih 

odjemalcev ADSL povezav, 5 % aktualnih odjemalcev kabelske povezave in 3 % 

bodočih odjemalcev VDSL povezave. Velik odstotek odgovorov odpade tudi na 

povezave z drugo hitrostjo pri obstoječih odjemalcih. Takih je pri kabelskih povezavah 

8 %, pri ADSL povezavah 15 %, pri brezžičnih povezavah pa 3 % glasov. Pod večino 

teh odgovorov je bilo navedeno ne vem ali ni bilo odgovora, nekateri so odgovorili z 

osnovna hitrost oz. posameznik celo z najcenejši. Iz tega sledi, da jih dobra četrtina 
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vseh vprašanih sploh ne ve katero hitrost oz. pasovno širino uporabljajo. V spodnji 

tabeli si lahko ogledate še ostale rezultate (Tabela 4.7).  

Tabela 4.7 Katero hitrost uporabljate oz. boste izbrali? 

  Ali imate ŠP? Skupaj 

  DA NE   

kabelska 512/128 kbit/s 2 0 2 

kabelska 1024/256 kbit/s 5 0 5 

kabelska 1536/256 kbit/s 9 0 9 

kabelska Drugo 8 0 8 

adsl 1024/256 kbit/s 28 4 32 

adsl 2048/384 kbit/s 8 0 8 

adsl 4096/512 kbit/s 2 0 2 

adsl Drugo 15 4 19 

brezžična UMTS 2 0 2 

brezžična Drugo 3 2 5 

vdsl 1024/256 kbit/s 0 3 3 

Katero hitrost 

imate oz. boste 

izbrali? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vdsl Drugo 
0 5 5 

Skupaj 82 18 100 

Vir: lastna raziskava. 

 

Sedma točka obravnava problem čemu služi ŠP, v kakšne namene jo odjemalci 

uporabljajo. Tudi ta točka dopušča možnost več odgovorov, med katerimi: zabava, za 

potrebe službe oz. izobraževanja, za e-poslovanje, komuniciranje na razdaljo in drugo. 

Na to točko so odgovarjali samo aktualni odjemalci ŠP. Med odjemalci ŠP jih 88% 

uporablja za namen zabave, 84% za potrebe službe oz. izobraževanja, 78 % za 

komuniciranje na razdaljo, 60% za e-poslovanje in nekaj manj kot 10 % v druge 

namene. Pri odgovoru Drugo je bilo dopisano: informacije, vse, marsikaj, itd. 

 

Tabela 4.8 V kakšne namene uporabljate ŠP? 

  Zabava 

Služba oz. 

izobraževanje E-poslovanje 

Komuniciranje 

na razdaljo Drugo 

Št. odgovorov 72 69 49 64 8 

Brez odgovora 28 31 51 36 92 

Vir: lastna raziskava. 
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 Osma točka je realni prikaz zadovoljstva odjemalcev s ponudniki storitev. 

Vprašani so morali obkrožiti številko med 1 (sploh nisem zadovoljen) in 10 (zelo sem 

zadovoljen). Tudi pri osmi točki so odgovarjali samo aktualni in ne bodoči odjemalci. 

Odjemalci so v povprečju zadovoljni s storitvami ponudnikov, priča temu je rezultat 

povprečja 7,7317. Minimum je dosegla ocena 4, medtem ko maksimum pa 10. Največji 

delež jih je obkrožilo številko 8, tako mediana kot tudi modus prikazujeta isti rezultat.  

 

 Tabela 4.9 Kako ste zadovoljni z vašim ponudnikom storitev? 

  Frekvenca 

Odstotek vseh 

(%) Odstotek (%) 

Kumulativni 

odstotek (%) 

Odgovor 4 2 2,0 2,4 2,4 

  5 2 2,0 2,4 4,9 

  6 15 15,0 18,3 23,2 

  7 15 15,0 18,3 41,5 

  8 23 23,0 28,0 69,5 

  9 13 13,0 15,9 85,4 

  10 12 12,0 14,6 100,0 

  Skupaj 82 82,0 100,0   

Brez odgovora 18 18,0     

Skupaj 100 100,0     

Vir: lastna raziskava. 

 

 Tabela 4.10 Minimum, maksimum, povprečje, standardni odklon 

  Št. odg. Minimum Maksimum Povprečje St. odklon 

Kako ste zadovoljni z vašim 

ponudnikom storitev? 
82 4,00 10,00 7,7317 1,49112 

Vir: lastna raziskava. 

 

Tabela 4.11 Mediana in Modus 

 Št. odg. 82 

  Brez odg. 18 

Mediana 8,0000 

Modus 8,00 

Vir: lastna raziskava. 
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Če pogledamo zadovoljstvo odjemalcev po posameznem ponudniku (Tabela 4.12) 

ugotovimo, da jih je največ zadovoljnih z drugimi oblikami brezžičnih povezav. Z 

mobilnim ponudnikom, čeprav sta le dva sodelovala pri vprašalniku, so najmanj 

zadovoljni (v povprečju z oceno 6,5). Odjemalci so zelo zadovoljni s ponudnikom 

Sinfonika, d.d., Medinet, d.o.o. (AMIS) ter tudi z Voljatel telekomunikacije, d.d., 

nekoliko manj a prav tako solidno z največjima ponudnikoma SiOL, d.o.o. in UPC 

Telemach, d.o.o.. Izkazalo se je, da so po zadovoljstvu sledilci prekosili glavna dva 

ponudnika. 

 

Tabela 4.12 Zadovoljstvo s posameznim ponudnikom 

 
Kako ste zadovoljni z vašim ponudnikom 

storitev? Skupaj Povprečje 

  4 5 6 7 8 9 10    

kabelska TELEMACH 1 1 1 3 5 0 2 13 7,3846 

kabelska VOLJA 0 0 0 0 2 1 1 4 8,75 

kabelska AMIS 0 0 0 0 0 2 0 2 9 

kabelska Drugi 0 0 2 0 1 1 1 5 7,8 

adsl SIOL 1 1 9 10 10 6 2 39 7,3589 

adsl VOLJA 0 0 0 0 3 1 0 4 8,25 

adsl AMIS 0 0 0 0 0 1 1 2 9,5 

adsl SINFONIKA 0 0 0 0 0 1 2 3 9,6666 

adsl Drugi 0 0 2 1 2 0 0 5 7 

brezžična MOBITEL 0 0 1 1 0 0 0 2 6,5 

brezžična Drugi 0 0 0 0 0 0 3 3 10 

Skupaj 2 2 15 15 23 13 12 82 7,7317 

Vir: lastna raziskava. 

 

 Pri deveti točki so morali vprašani oceniti z ocenami od 1 do 5 posamezen 

dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo in kakovost storitev. Dejavniki so bili: cena, dodatne 

ugodnosti za študente, upokojence, zanesljivost povezave, tehnična podpora, dosežena 

hitrost prenosa, splošni pogoji ponudnik ter priklop in uvajanje. Ocena 1 je predstavljala 

popolnoma nepomemben dejavnik, medtem ko 5 izredno pomemben dejavnik. Na 

deveto točko so odgovarjali vsi, tudi bodoči odjemalci storitev ŠP. Rezultati kažejo, da 

sta najpomembnejša dejavnika dosežene hitrosti prenosa in zanesljivost povezave, med 

temi sedmimi dejavniki pa so dodatne ugodnosti za študente in upokojence najmanj 

pomemben dejavnik. Pričakoval sem, da bo najpomembnejši dejavnik cena, a se tako ni 
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izkazalo. Vsekakor pa pri ceni minimum ni padel pod 3, kar kaže, da ima vedno 

pomembno vlogo.  

 

 

 Tabela 4.13 Pomen posameznih dejavnikov za zadovoljstvo in kakovost storitev  

  Št.odg. Minimum Maksimum Povprečje St. Odklon Varianca 

cena 100 3,00 5,00 4,6900 0,59789 0,357 

dodatne ugodnosti za študente, 

upokojence 
100 1,00 5,00 3,9700 1,25090 1,565 

zanesljivost povezave 100 4,00 5,00 4,8600 0,34874 0,122 

tehnična podpora 100 2,00 5,00 4,6800 0,63373 0,402 

dosežene hitrosti prenosa 100 4,00 5,00 4,8600 0,34874 0,122 

splošni pogoji ponudnika 100 2,00 5,00 4,7100 0,60794 0,370 

priklop, uvajanje 100 2,00 5,00 4,4800 0,77172 0,596 

Vir: lastna raziskava. 

 

 Deseta točka vprašalnika je namenjena le obstoječim odjemalcem storitev ŠP. 

Dejavniki so enaki kot pri deveti točki, z razliko, da ti predstavljajo nivo zadovoljstva in 

ne pomembnost. Odgovori se vrstijo od 1 do 5 oz. od zelo nezadovoljstva do zelo 

zadovoljstva. Varianca je veliko višja kot pri deveti točki, kar pomeni, da imajo 

odjemalci različne izkušnje s ponudniki storitev. Cena, ki je pri deveti točki 

predstavljala manj pomemben dejavnik, je tukaj v povprečju prikazana kot dejavnik s 

katerim so odjemalci najmanj zadovoljni. 

 

 Tabela 4.14 Zadovoljstvo s posameznimi dejavniki pri vašem ponudniku 

  

Št. 

odg. Minimum Maksimum Povprečje St. odklon Varianca 

cena 82 1,00 5,00 3,2927 1,07138 1,148 

dodatne ugodnosti za 

študente, upokojence 
82 1,00 5,00 3,3415 ,89193 ,796 

zanesljivost povezave 82 2,00 5,00 4,1098 ,95589 ,914 

tehnična podpora 82 1,00 5,00 3,6585 1,00884 1,018 

dosežene hitrosti prenosa 82 2,00 5,00 4,2195 ,91657 ,840 

splošni pogoji ponudnika 82 1,00 5,00 3,7927 1,00293 1,006 

priklop, uvajanje 82 1,00 5,00 3,4756 1,19903 1,438 

Vir: lastna raziskava. 
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  Pri enajsti toči, so odjemalci morali odgovoriti na vprašanje: Ali vaša povezava 

dosega obljubljene hitrosti? Odgovore za obkrožit, ki so imeli na voljo so bili: DA, 

OBČASNO, NIKOLI in NE VEM. Velik odstotek jih je odgovorilo z NE VEM (47,6 %), 

nekoliko manj a prav tako velik delež jih je odgovorilo z DA (37,8 %), z OBČASNO jih 

je odgovorilo 9,8 %, medtem ko z odgovorom NIKOLI pa 4,9 %. Raziskava je pokazala, 

da odgovoru NE VEM pripada opazno večji delež ženskega spola (31,7%) kot pa 

moškega spola (15,9 %). Iz tega lahko sklepamo, da se osebe ženskega spola nekoliko 

manj spoznajo na tehnološko podlago ŠP. Rezultate si lahko ogledate v spodnji tabeli 

(Tabela 4.15). 

 

 Tabela 4.15 Ali vaša povezava dosega obljubljene hitrosti? 

    Spol Total 

    MOŠKI ŽENSKI   

DA Št. odgovorov 27 4 31 

  % odgovorov 32,9 4,9 37,8 

OBČASNO Št. odgovorov 4 4 8 

  % odgovorov 4,9 4,9 9,8 

NIKOLI Št. odgovorov 3 1 4 

  % odgovorov 3,7 1,2 4,9 

NE VEM Št. odgovorov 13 26 39 

Ali vaša 

povezava 

dosega 

obljubljene 

hitrosti? 

  

  

  
  % odgovorov 15,9 31,7 47,6 

Skupaj Št. odgovorov 47 35 82 

  % vseh 

odgovorov 
57,3 42,7 100,0 

Vir: lastna raziskava. 

 

Naslednja točka je zahtevala od vprašanih odgovor z DA ali NE na vprašanje, ki se 

nanaša na obveznost sklenitve pogodbe za določen čas, ki jo zahtevajo nekateri 

ponudniki. Dve tretjini jih je pogodbeno vezanih na svojega ponudnika, ostala tretjina 

pa jih ni. Največ jih je pogodbeno vezanih pri ponudniku SiOL, d.o.o. (34,1 %), saj ima 

ta tudi največ odjemalcev. Isti ponudnik jih ima tudi najmanj pogodbeno vezanih (13,4 

%), to so vsi tisti, ki so pri ponudniku več kot 24 mesecev. V spodnji tabeli (Tabela 

4.16) so rezultati vseh ponudnikov.  
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Tabela 4.16 Ali ste na vašega ponudnika pogodbeno vezani za določen čas? 

         Vir: lastna raziskava. 

 

 Pri dvanajsti toči je vprašanje postavljeno precej direktno in se glasi: Ali vam je 

žal, da ste izbrali vašega ponudnika? Vprašani so imeli na voljo le odgovor DA ali NE. 

Večina jih je odgovorila z NE (84,1 %). Ker je bil torej delež tistih, ki so odgovorili z 

DA zelo majhen, sem pregledal pri katerem ponudniku je bil ta najvišji in prišel do 

ugotovitve, da je to pri ponudniku SiOL, d.o.o. in znaša kar 61,5 % od vseh, ki so 

odgovorili z DA. Takoj za njim s kar precej velikim deležem (23,1 %) pa ponudnik UPC 

Telemach, d.o.o.. 

 

 Tabela 4.17 Ali vam je žal, da ste izbrali vašega ponudnika? 

  Frekvenca 

Odstotek 

vseh (%) Odstotek (%) 

Kumulativni 

odstotek (%) 

DA 13 13,0 15,9 15,9 

NE 69 69,0 84,1 100,0 

Št. odg. 

Skupaj 82 82,0 100,0   

Brez odgovora 18 18,0     

Skupaj 100 100,0     

Vir: lastna raziskava. 

 Ponudniki Skupaj 

Ste 

pogodben

o vezani? 

TELEM

ACH 

VOL

JA AMIS 

kabelska 

Drugi SIOL 

SINFO

NIKA 

adsl 

Drugi MOBITEL 

brezžičn

a Drugi   

 9 7 3 1 28 1 4 2 0 55 DA 

  % 11,0 8,6 3,6 1,2 34,1 1,2 4,9 2,4 0 67,1 

 4 1 1 4 11 2 1 0 3 27  NE 

  
%

  
4,9 1,2 1,2 4,9 13,4 2,4 1,2 0 3,7 32,9 

 13 8 4 5 39 3 5 2 3 82 Skup. 

  % 15,9 9,8 4,8 6,1 47,6 3,7 6,1 2,4 3,7 100,0 
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Pod zadnjo točko so vprašani obkrožili njihov spol in stopnjo izobrazbe. Pri 

izpolnjevanju vprašalnikov je sodelovalo nekaj več moških (56 %) kot žensk (44 %). 

Največ jih je imelo srednjo izobrazbo (43 %), med temi je bilo kar nekaj študentov. 

Srednji izobrazbi je sledila visoka (26 %) in srednje poklicna (17 %). Nekoliko manj jih 

je bilo z najvišjimi izobrazbami (7%). 

 

Tabela 4.18 Spol in izobrazba 

  Spol Skupaj 

  MOŠKI ŽENSKI   

Izobrazba osnovna šola 1 0 1 

  nižje poklicna 1 1 2 

  srednje poklicna 12 5 17 

  srednja 20 23 43 

  višja 1 3 4 

  visoka 15 11 26 

  specializacija, magisterij, doktorat 6 1 7 

Skupaj 56 44 100 

Vir: lastna raziskava. 

 

4.6 Ugotovitve 

Iz raziskave lahko sklepamo, da večina odjemalcev obstoječega ponudnika ne želi 

pristopiti k drugemu ponudniku ŠP. Nekateri zaradi tega, ker so s svojim ponudnikom 

zadovoljni, drugi, ker so pogodbeno vezani in je to nemogoče z izjemo plačila 

odškodnine zaradi odstopitve od pogodbe, a je to stroškovno nesprejemljivo in ostali, 

ker menjava ponudnika predstavlja izgubo časa in dostopa do storitev ŠP. 

Zaradi povečane konkurence je zmeraj več takih ponudnikov, pri katerih ni 

potrebna vezava za določen čas. Kmalu je pričakovati prehode odjemalcev med 

ponudniki. 

Odjemalci pri izbiri ponudnika najbolj zaupajo znancem in prijateljem, saj jim ti 

poročajo o kakovosti in njihovem zadovoljstvu s storitvijo. Zelo malo je takih, ki se 

znancem in prijateljem pritožujejo o nezadovoljstvu, omenjajo le pozitivne strani 

ponudnika. Iz tega sledi, da imajo ponudniki, ki so na trgu dlje časa bistveno večjo 

prednost pred sledilci. 
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Kljub temu, da vsi ponudniki poudarjajo koristi in sestavine ponujenih storitev, jih 

večina odjemalcev spregleda oz. je premalo osveščenih o ponudbi ponudnika. 

Odjemalci vidijo zgolj osnovno storitev dostopa do interneta. Lahko trdimo, da imajo 

odjemalci premalo predznanja o storitvah in tehnologiji na kateri temelji storitev pri 

odločitvi za ponudnika. 
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5 SKLEP 

Cilj diplomske naloge je bil analiza zadovoljstva odjemalcev s ponudniki storitev 

ŠP. Za doseg postavljenega cilja se mi je metoda s pomočjo vprašalnika zdela najbolj 

smiselna, saj sem v najkrajšem času dobil veliko uporabnih informacij. Analiziranih je 

bilo sto naključnih posameznikov, ki si lastijo oz. si nameravajo v kratkem lastiti vsaj 

eno ŠP. Nivo zadovoljstva odjemalcev s storitvami ponudnikov ŠP je na podlagi 

rezultatov pridobljenih iz raziskovalne naloge visok. Odjemalci so v povprečju 

zadovoljni s svojim ponudnikom, z izjemo nekaterih posameznikov, ki so izkusili razne 

nevšečnosti. Dejavnik s katerim so odjemalci najmanj zadovoljni je še vedno cena. 

Toda cena kot posamezen dejavnik ni odločilna pri izbiri ponudnika. Po svoji raziskavi 

sodeč večina odjemalcev naročeno storitev zelo slabo pozna (hitrost prenosa, dodatne 

storitve, itd.) in se za izbiro drugega ponudnika ne zanima. Nekateri so pri izbiri 

ponudnika previdni in se ozirajo na ostale dejavnike. Obstoječi odjemalci največ 

prispevajo k promociji ponudnika, saj v vlogi znancev in prijateljev lahko edini pričajo 

o kakovosti ostalih dejavnikov, ki nastopijo šele ob pristopu k ponudniku (tehnična 

podpora, uvajanje, priklop, zanesljivost in realna dosežena hitrost povezave). Iz tega 

sledi, da imajo sledilci oz. novi ponudniki na trgu veliko težav pri pridobitvi novih 

odjemalcev, pa čeprav lahko ponujajo boljše, kakovostnejše in cenejše storitve. 

Agresivna promocija katere se  poslužujejo sledilci praktično zgublja tla pod nogami. 

ŠP, ki olajšajo rabo interneta so postale priljubljene pri vseh, ki poznajo vsaj 

osnove rabe računalnika. Uporabljajo se za vse namene, od zabave do elektronskega 

poslovanja. Skupnega imenovalca, ki bi združeval vse uporabnike ŠP ni.  

Problem večine ponudnikov je še vedno v tem, da so omejeni pri ponudbi storitev 

zaradi izkoriščanja obstoječe infrastrukture vodilnih ponudnikov. Postavljena 

infrastruktura ne omogoča izkoristek potenciala, ki ga odjemalci s svojimi zahtevami 

ustvarjajo na trgu. Tega se mnogo bolj zavedajo in izrabljajo ponudniki brezžičnih 

povezav. 

Po mojem mnenju med ponudniki, ki izkoriščajo enako tehnologijo ni bistvenih 

razlik. Nihče od odjemalcev ni bil pri izbiri ponudnika ŠP oškodovan, kar je bilo tudi 

razvidno iz rezultatov vprašalnika. Pojav konkurence je prinesel odjemalcem koristi in 

prispeval k večji in boljši ponudbi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Primerjava ponudnikov 1 (JANUAR 2006) 

Priloga 2 Primerjava ponudnikov 2 (JANUAR 2006) 

Priloga 3 Primerjava ponudnikov 3 (JANUAR 2006) 

Priloga 4 Vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Ponudnik SIOL d.o.o.
UPC Telemach 

d.o.o. Masicom T-2 d.d.

Vrsta ŠP ADSL kabelski ADSL kabelski kabelski VDSL

Dostopnost 98% Slovenije Telemach 98% Slovenije Ljbljanski kabel Ljubljanski kabel 98% Slovenije

Najcenejši 
paket FO

1024/256 kbit/s, 
7.200 sit

256/128 kbit/s,           
4.990 sit

512/128 kbit/s, 
4.799 sit 

384/128 kbit/s, 
3.588 sit

256/64 kbit/s,  
3.100 sit

1024/256 kbit/s, 
5.000 sit

Najdražji paket 
FO

4096/512 kbit/s, 
13.580 sit

5120/768 kbit/s,         
9.990 sit

4096/512 kbit/s, 
9.599 sit

5120/768 kbit/s, 
10.788 sit

5120/768 kbit/s, 
9.000 sit

20000/10000 
kbit/s, 18.000 sit

Najcenejši 
paket PO

1024/256 kbit/s, 
7.200 sit

5120/768 kbit/s,           
13.990 sit

512/128 kbit/s, 
9.599 sit NP

1024/256 kbit/s, 
5.000 sit

Najdražji paket 
PO

4096/512 kbit/s, 
21.400 sit

5120/768 kbit/s,          
13.990 sit

4096/512 kbit/s, 
19.199 sit NP

20000/10000 
kbit/s, 18.000 sit

Paket za 
primerjavo

1024/256 kbit/s, 
7.200 sit

1538/384 kbit/s,          
6.990 sit

1024/256 kbit/s, 
5.999 sit

1024/256 kbit/s, 
5.508 sit

1024/256 kbit/s, 
4.000 sit

1024/256 kbit/s, 
5.000 sit

Št. in velikost 
poštnega 
predala 1, 100 MB 1, 25 MB 6, NP 1, NP 1, 100 MB več, NP

Spletna pošta DA DA DA DA DA DA

Prostor na 
strežniku 10 MB NE DA, NP 10 MB NE NP
Protivirusna 
zaščita DA NE DA DA NE NP

Ostale storitve:

TV DA DA NE DA NE DA

IP telefonija DA NE DA DA NE DA

Registracija 
domene DA DA NE NE NE NE

Večji, dodaten 
poštni predal za 
doplačilo DA DA DA DA DA NP

Pogoji

Naročniško razmerje 
24 mesecev, 
samostojna 
namestitev NP Ni pogojev Kabelska TV Kabelska TV Ni pogojev

Stroški 
priklopa 1 sit NP Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno

Drugo
WiFi omrežja, 
NeoWlan

E-trgovina, igralni 
strežnik

Gostovanje 
spletnih strani

Gostovanje 
spletnih strani Antivirusna zaščita

Popust Študentski paket Študentski paket NE NE NE

Na obstoječi 
telefonski 
priključek 1.000 
sit

Sinfonika d.d.
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Ponudnik Si.mobil d.d.

Vrsta ŠP UMTS NeoWLAN EDGE ADSL kabelski

Dostopnost

68,5 % 
prebivalstva 
Slovenije

53 vstopnih točk po 
vsej Sloveniji

70 % prebivalstva 
Slovenije 98% Slovenije

Telemach, 
Ljubljanski kabel, 
Telesat, Elektroprom

Najcenejši 
paket FO

384/384 kbit/s, 
2.000 sit do 50 MB 

236/236 kbit/s, 
5.000 do 500 MB

512/128 kbit/s, 
6.290 sit 

768/128 kbit/s, 
6.290 sit

Najdražji paket 
FO

384/384 kbit/s, 
9.990 sit do 5 GB 

236/236 kbit/s, 
8.000 do 5 GB

4096/512 kbit/s, 
10.690 sit

4096/768 kbit/s, 
10.690 sit

Najcenejši 
paket PO

384/384 kbit/s, 
2.000 sit do 50 MB 

236/236 kbit/s, 
5.000 do 500 MB

512/128 kbit/s, 
6.290 sit 

768/128 kbit/s, 
6.290 sit

Najdražji paket 
PO

384/384 kbit/s, 
9.990 sit do 5 GB 

236/236 kbit/s, 
8.000 do 5 GB

4096/512 kbit/s, 
10.690 sit

4096/768 kbit/s, 
10.690 sit

Paket za 
primerjavo

384/384 kbit/s, 
9.990 sit do 5 GB 

do 11/11 Mbit/s - 50 
sit/5 min UMTS 
uporabniki

236/236 kbit/s, 
8.000 do 5 GB

1024/256 kbit/s, 
6.990 sit

1024/256 kbit/s, 
6.990 sit

Št. in velikost 
poštnega 
predala NE NE DA, NP

6, neomejena 
velikost

6, neomejena 
velikost

Spletna pošta NE NE NE DA DA

Prostor na 
strežniku NE NE NE 50 MB 50 MB
Protivirusna 
zaščita NE NE NE DA DA

Ostale storitve: NE NE

TV NE NE NE NE DA

IP telefonija NE NE NE DA DA

Registracija 
domene NE NE NE DA DA

Večji, dodaten 
poštni predal NE NE NE DA DA

Pogoji
Mobile connect 
card Ni pogojev

Mobile connect 
card

Naročniško 
razmerje 24 
mesecev, 
samostojna 
namestitev

Naročniško razmerje 
24 mesecev, 
samostojna 
namestitev, kabelska 
TV

Stroški priklopa NP Brezplačno 9.000 sit Brezplačno Brezplačno

Drugo
Volja igre, Volja 
SMS, …

Volja igre, Volja 
SMS, …

Popust NE NE NE NE NE

Mobitel d.d.

do 11/11 Mbit/s - 50 
sit/5 min UMTS 
uporabniki, 1.500 
sit/2 uri in 3.000 

sit/24 ur vrednostna 
kartica, 12 sit/min 
SIOL uporabniki

Voljatel telekomunikacije d.d.
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Ponudnik

Vrsta ŠP ADSL kabelski ADSL kabelski WiFi

Dostopnost 98% Slovenije

KRS Brinje, 
Ljubljanski kabel, 
KRS Velenje, KRS 
Šoštanj, Skyline, 
Telemach, TSRPL 98% Slovenije

Ljubljanski kabel, 
Telsat Jesenice

Bled z okolico, 
Kranj, Ljubljana, 
Maribor

Najcenejši 
paket FO

512/128 kbit/s, 
6.590 sit 

128/64 kbit/s, 3.600 
sit

512/128 kbit/s, 
6.288 sit 

128/64 kbit/s, 3.200 
sit

2048/2048 kbit/s, 
NP

Najdražji paket 
FO

4096/512 kbit/s, 
10.550 sit

5120/1536 kbit/s, 
15.700 sit

4096/512 kbit/s, 
14.640 sit

4096/768 kbit/s, 
11.040 sit

2048/2048 kbit/s, 
NP

Najcenejši 
paket PO

1024/384 kbit/s, 
9.240 sit

512/128 kbit/s, 
6.500 sit 

512/128 kbit/s, 
6.500 sit 

2400/2400 kbit/s, 
NP

Najdražji paket 
PO

4096/700 kbit/s, 
14.040 sit

4096/512 kbit/s, 
15.500 sit

4210/768 kbit/s, 
17.000 sit

5000/5000 kbit/s, 
NP

Paket za 
primerjavo

1024/256 kbit/s, 
6.950 sit

1024/256 kbit/s, 
6.800 sit

1024/256 kbit/s, 
7.680 sit

1024/256 kbit/s, 
7.680 sit

Št. in velikost 
poštnega 
predala

6, neomejena 
velikost

4, neomejena 
velikost 5, NP 5, NP

Spletna pošta DA DA DA DA

Prostor na 
strežniku 50 MB 30 MB 20 MB 20 MB
Protivirusna 
zaščita DA DA DA DA

Ostale storitve:

TV NE DA NE DA

IP telefonija DA DA DA DA

Registracija 
domene DA DA DA DA

Večji, dodaten 
poštni predal DA DA DA DA

Pogoji

Naročniško 
razmerje 24 
mesecev

Naročniško razmerje 
24 mesecev, 
kabelska TV

Ni pogojev kabelska TV NP

Stroški priklopa 1 sit 1 sit 1 sit 1 sit NP

Drugo
Varovalni sistem, 
Popotnik

Varovalni sistem, 
Popotnik

E-vizitka, X.400, 
… E-vizitka, X.400, …

Popust NE NE NE NE NE

Medinet d.o.o. Perftech d.o.o.
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