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POVZETEK  

Namen doktorskega dela je analiza predhodne regulacije trga elektronskih komunikacij v 

Evropski skupnosti s poudarkom na stanju v Sloveniji. Način in izbira ustrezne predhodne 

regulacije, ki se nanaša predvsem na naložitev ustreznih obveznosti operaterju, ki se lahko 

obnaša neodvisno na definiranem upoštevnem trgu na področju elektronskih komunikacij, 

mora biti odvisen tudi od značilnosti posameznega nacionalnega tržišča. V Sloveniji kot 

ekonomsko majhen tržišču predhodna regulacija ne sme biti preostra, da se ne zmanjšujejo 

iniciative po investicijah in povečujejo koristi za končne uporabnike. Predvsem se uporaba 

modela LRIC, ki operaterja s pomembno tržno močjo sili k ponudbi storitev na osnovi 

prirastka stroškov optimalne izgradnje omrežja, ne izkaže kot primerna. Zato so v delu 

priporočene druge, blažje oblike regulacije. Predvsem se zdi zelo primerna regulacija na 

osnovi obveznosti maloprodajna cena minus, kjer regulator predpiše razliko med 

maloprodajno in veleprodajno ceno. 

Ključne besede: upoštevni trgi, predhodna regulacija, bitni tok, razvezava zanke, omrežja 

nove generacije.  

SUMMARY 

The aim of the doctoral work is to analyse the »ex ante« regulation of Electronic 

Communication market in European Union and especially the situation in Slovenia. The 

choice of the appropriate method of »ex ante« regulation, which is based mostly on the 

imposition of the remedies to the operator with significant market power on the relevant 

markets, needs to depend on the specifics of the analysed national market. Slovenia is a small 

market and »ex ante« regulation should not be too sharp to avoid decreasing of the 

investments initiatives and to maximaze the benefits for end users. The use of the LRIC 

model, which is based on the incremental costs of the optimal network is assumed not to be 

appropriate and the use of other methods is suggested. Especially convenient method should 

be retail minus method, where regulator prescribes the appropriate difference between retail 

and wholesale price.  

Key words: relevant markets, »ex ante« regulation, bitstream, unbundled local loop, new 

generation networks.  
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1 UVOD 

Liberalizacija elektronskih komunikacij v Evropski skupnosti se je začela v letu 1998. Začetki 

liberalizacije sistema segajo v leto 1990, ko je bila sprejeta direktiva, ki nalaga liberalizacijo 

telekomunikacijskih storitev razen govorne telefonije (Larouche 2000, 3). Telekomunikacijski 

trgi vsebujejo močne elemente monopola, ki jih mora liberalizacija odstraniti. To je povezano 

z razvojem telekomunikacij iz poštnih storitev, ki so bile same po sebi dejavnost v funkciji 

državnega monopola. V preteklosti so infrastrukturne dejavnosti v celoti obravnavali kot 

naravnomonopolne dejavnosti, vendar novejša spoznanja na osnovi empiričnih raziskav 

stroškovnih funkcij kažejo, da vseh infrastrukturnih panog ni več mogoče v vseh fazah 

dejavnosti uvrščati med naravnomonopolne panoge (Hrovatin 1994, 435). Naravni monopol v 

telekomunikacijah se je omejil predvsem na omrežje, ki pa bi moralo biti vsem dostopno pod 

enakopravnimi, preglednimi in nediskriminatornimi pogoji, saj le tako lahko pričakujemo 

uvedbo konkurence med ponudniki telekomunikacijskih storitev. V nekaterih primerih je tako 

naravni monopol še vedno upravičen, vendar je pri tem potrebna regulacija vstopa cen. V 

praksi popolna konkurenca ne obstaja, saj vedno obstajajo tržne nepopolnosti zaradi 

asimetričnih informacij, tveganja, ekonomije obsega in dosega, obstoja javnih dobrin ter 

zunanjih učinkov (Wiseman 1957, 56–74). V takem primeru je seveda potrebna intervencija 

za odpravo tržnih nepopolnosti.  

Liberalizacija trga se odvija preko dinamičnega procesa regulacije. Regulacija mora 

analizirati glavne elemente procesa regulacije, in sicer (Hall, Scott in Hood 2000, 9): vlogo 

informacij v procesu regulacije, odvisnost regulatorja od ostalih igralcev, zaupanje v proces 

ter vlogo posameznikov in organizacij v tem procesu. Zagotovitev nujnih elementov dostopa 

do omrežja (angl. essential facility doctrine) je ključni element pri načinu izvajanja 

liberalizacije na posameznih nacionalnih trgih (Renda 2010, 23). Pri regulaciji je treba doseči 

ravnotežje med iniciativami po investicijah na posameznih trgih in zagotovitvi konkurence pri 

dostopu do storitev elektronskih komunikacij. Liberalizacija s procesom regulacije je 

omogočila globalno delovanje in širitev omrežja operaterjem. Globalno močnejši operaterji 

lahko ponujajo storitve bistveno ceneje in postopoma cenovno izrinjajo manjše operaterje, 

predvsem na trgih, ki so se kasneje liberalizirali. Globalni operaterji pa se morajo za svoje 

učinkovito delovanje tudi ustrezno organizirati (Ulset 2007, 224–227). Pomembne so tudi 

strateške povezave med temi globalnimi operaterji za potrebe mednarodnega povezovanja. Tri 

največje strateške povezave (Unisource/WorldPartners, Global One in Concert 

Communications) so v letu 1994 upravljale s kar 61,3 % mednarodnega telekomunikacijskega 

prometa (Jakopin 2008, 537). S tem imajo operaterji, ki delujejo globalno, konkurenčne 

prednosti pred manjšimi operaterji, ki vstopajo na trg, in tudi pred operaterji v manjših 

državah.  

Izgradnja nacionalnega bakrenega omrežja za prenos analognega signala v preteklosti je bila 

izredno draga in jo je skoraj nemogoče podvojiti. Ta sistem je upravljal le en operater 
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(državni Telekom) in gre dejansko za naravni monopol. Če bi pustili temu operaterju še 

naprej popolno ekonomsko svobodo, bi cenovno diskriminiral oz. nudil različne pogoje med 

uporabniki storitev in dostopom za operaterje (Curwen 1997, 35). Zaradi želje po 

univerzalnem dostopu po dostopnih cenah v povezavi z močnim elementom javnega interesa 

je potrebna kontrola oz. regulacija tega sektorja. Izgradnja omrežij za nove storitve (mobilne, 

satelitske …) pa mora biti zaradi konkurenčnega okolja učinkovita, saj niso podvržene 

naravnim monopolom.  

Najbolj ključen element regulacije in s tem liberalizacije tržišča pa je uvedba evropskih 

direktiv v letu 1998 (EC 2011), ki nalagajo popolno liberalizacijo telekomunikacijskega trga. 

Slednje je povzročilo uvedbo sektorske predhodne (angl. ex ante) regulacije. Namen evropske 

regulacije je razvoj storitvene in infrastrukturne konkurence po principu lestvice investicije 

(Cave in Vogelsang 2003, 717–727).  

Cene za dostop do infrastrukture reguliranega operaterja morajo biti postavljene tako, da 

omogočajo operaterju vstopniku, da postopoma zgradi svojo lastno infrastrukturo do 

končnega uporabnika. Pri regulaciji so pomembni statični kazalci, kot so cena, tržni delež in 

število operaterjev, navkljub dejstvu da zagotavljajo dolgoročno optimalno alokacijo 

potrebnih virov (Flacher in Hugues 2008, 370). Neodvisni regulatorni organi morajo z ukrepi 

poskrbeti, da se trg telekomunikacij liberalizira in da imajo vsi igralci enake pogoje na trgu. 

Ključni element pri regulaciji trga je ustrezna definicija trgov elektronskih komunikacij, 

ugotovitev obstoja operaterja s pomembno tržno močjo in naložitev ustreznih ukrepov za 

zagotovitev konkurenčnosti. Evropska komisija je v sklopu svojih prvih direktiv v letu 1998 

definirala instrumente regulacije za dominantne operaterje. To so: kontrola maloprodajnih 

cen, obveznost ponudbe univerzalnih storitev, kontrola dostopa in obveznost medomrežnega 

povezovanja ter kot mejo regulacije postavila 25 % tržnega deleža na teh segmentih (Buigues 

in Rey 2004, 28). Le skupek regulatornih ukrepov v določenem momentu, določenem 

časovnem razdobju in določenem obsegu vpliva na uspešnost procesa liberalizacije 

določenega trga (Prezerakos in Polykalas 2007, 195). V nekaterih panogah, kot so 

telekomunikacije ali področje električne energije, so fiksni stroški izredno visoki in se 

konkurenca ne more dolgoročno razviti brez upoštevanja fiksnih stroškov v cenovnih 

modelih. Cenovno konkurenčni model z asimetričnimi podjetji oz. asimetričnim nalaganjem 

obveznosti posameznim podjetjem in diferenciacijo storitev povzroča omejitve pri realizaciji 

dobička za posamezna podjetja. Podjetja lahko dosegajo le donose v normalni višini, po drugi 

strani pa so ustvarjene maksimalne koristi za končne uporabnike v tem sistemu (Song 2009, 

676). Osnovno vprašanje pri regulaciji trga je vsekakor, ali koristi naložene regulatorne 

obveznosti presegajo njene stroške oz. ali bo obljubljena povečana konkurenčnost presegla 

stroške, kot so stroški regulatorja, potencialno zmanjšanje iniciativ po investicijah in 

zmanjšanje infrastrukturne konkurence (Dippon in Ware 2010, 54). Treba je doseči čim večjo 

rast penetracije oz. razvoj trga. Na osnovi podatkov med leti 1980 in 2006 je 10 % rast 

penetracije širokopasovnega dostopa (hitrosti nad 128 kbit/s) prinesla letno povečanje BDP 
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države za 1,3 % (Qiang 2009, 1). Izgradnja širokopasovnih omrežij tudi pospešuje 

gospodarsko rast (Holt in Jamison 2009, 581).  

Širokopasovna penetracija je eden glavnih ekonomskih kazalcev razvoja posamezne države 

(EC 2010b) in ima zelo velik vpliv tako na višino BDP-ja v posamezni državi kot na stopnjo 

zaposlenosti in produktivnosti. Dejavnike, ki vplivajo na razvitost širokopasovnega dostopa v 

posamezni članici EU, bi lahko razvrstili v tri skupine (Trkman, Blažič in Turk 2008, 109): 

ekonomske, ki omogočajo dostop (dohodek gospodinjstev, cena širokopasovnega dostopa, 

penetracija, število računalnikov), dejavnike, ki se nanašajo na uporabo storitev in vsebin (e-

nakupi, igre in dostop do pomembnih informacij) ter dejavnike okolja elektronskih 

komunikacij (izdatki za razvoj tehnologij, število telefonov, gostota prebivalstva, nivo 

izobrazbe). V sklopu regulacije je treba tudi zagotoviti, da imajo operaterji enake možnosti na 

trgu. Treba je upoštevati prednosti, ki jih imajo prvi vstopniki. Cena dostopa vpliva na 

konkurenco na maloprodajnem trgu (Mialon 2007, 110). Vsekakor je za operaterje zelo 

pomembno, kako visoka je penetracija in koncentracija tržišča ob vstopu na trg (Bijwaard, 

Janssen in Maasland 2008, 246–261). Uporabniki morajo imeti možnost izbire najboljšega 

ponudnika na trgu. Rezultati raziskav trga električne energije kažejo, da imajo uporabniki še 

vrsto let po začetku liberalizacije omejitve pri izbiri ponudnikov in da vsak peti uporabnik 

izgubi določene koristi pri menjavi ponudnika (Wilson in Waddams Price 2010, 647–668). 

Države, ki so uvedle konkurenco in privatizirale sektor elektronskih komunikacij, so dosegle 

višjo rast izdelekivnosti kot tiste, ki tega niso storile (Lam in Shiu 2010, 193). Za evropske 

države in visoko razvite države je značilno, da dvig BDP-ja pomeni večje povpraševanje po 

telekomunikacijskih storitvah, slednje pa nato ponovno dvigne realno vrednost BDP-ja, 

medtem ko je razmerje pri manj razvitih državah enosmerno in povečanje BDP-ja pomeni 

večje povpraševanje, vendar večje povpraševanje ne pomeni tudi večjega BDP-ja. Predmet 

preučevanja v doktorski disertaciji bo predvsem fiksni širokopasovni dostop, medtem ko 

mobilni internetni dostop še ne omogoča tako visokih hitrosti in ne more biti ekvivalenten 

fiksnemu dostopu. Razlika med mobilnim internetom in fiksnim dostopom je tudi v nabavi 

uporabniških aparatov. Uporabniške naprave (računalniki), ki so potrebne za fiksni dostop do 

spleta, so bile v uporabi že bistveno pred možnostjo dostopa do svetovnega spleta. S tem so 

bili tudi že v preteklosti razviti potrebni standardi za mrežno komunikacijo (Funk 2007, 28–

29), kar je verjetno tudi vzrok za bistveno počasnejši razvoj mobilnega interneta. IP telefonija, 

ki za svojo komunikacijo uporablja širokopasovni dostop in se prenaša skupaj s podatki in 

sliko, se je začela uporabljati od začeta devetdesetih let prejšnjega stoletja (Constantiou in 

Kautz 2008, 197–211). IP telefonija predstavlja substitut za klasično govorno telefonijo 

(Keating 2001, 879–898) in resno grožnjo tradicionalni telefoniji, ki jo ponujajo bivši 

monopolistični Telekomi. Cene klicev preko IP telefonije so tudi bistveno nižje, še posebej to 

velja za mednarodne klice, ki so nižji tudi do 90 %. IP telefonija se lahko ponudi tudi v paketu 

skupaj s prenosom podatkov oz. kot storitev v sklopu širokopasovne povezave. Te ugotovitve 

mora upoštevati tudi regulacija, saj drastično vpliva na poslovanje bivših monopolističnih 

operaterjev. Po drugi strani pa na razvoj IP-telefonije vplivajo tudi stroški menjave ponudnika 
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s klasične telefonije na IP telefonijo in zahteve uporabnikov. Ob vsem navedenem je treba 

nadalje upoštevati, da je trg govorne telefonije (tako fiksne kot mobilne) zasičen in rasti ni 

mogoče pričakovati. Fiksni širokopasovni dostop omogoča visoke hitrosti prenosa in združuje 

različne storitve (govor, podatki in slika) preko IP protokola in skupnega dostopa in je s tem 

dejansko nosilec razvoja na področju elektronskih komunikacij v času izgradnje omrežij nove 

generacije ter s tem glavni predmet naše raziskave. 
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2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA TER PRISPEVEK 

K ZNANOSTI 

Namen disertacije je skozi obravnavo vseh ključnih metod in oblik regulacije odgovoriti na 

vprašanja, katere upoštevne trge definirati v času razvoja omrežij nove generacije in katere 

obveznosti naložiti operaterjem s pomembno tržno močjo na posameznih upoštevnih trgih, da 

bi se interes operaterjev po investicijah stalno povečeval in bi bile zagotovljene maksimalne 

koristi za končne uporabnike.  

Cilj disertacije je naprej podati ključne povezave in relacije med intenzivnostjo regulacije 

dostopa v EU v času izgradnje omrežij nove generacije z izbiro posameznih metod na eni 

strani ter penetracijo širokopasovnega dostopa, stopnjo tržne koncentracije (delež vodilnega 

operaterja nasproti ostalim operaterjem na trgu), višino sektorskih investicij glede na BDP, 

velikostjo trga, višino BDP-ja in gostoto naseljenosti v posamezni državi članici na drugi 

strani. S tem je cilj odgovoriti na vprašanje, kako intenzivnost regulacije vpliva na razvoj in 

konkurenčnost trga v EU ter kako velikost trga, BDP in gostota naseljenosti vplivajo na 

intenzivnost regulacije oziroma kako močna je ta povezava. 

Cilj disertacije je nadalje odgovoriti na temeljna vprašanja regulacije, katere upoštevne trge 

definirati v času razvoja omrežij nove generacije. Predvsem je treba odgovoriti na vprašanje, 

ali je treba priporočila Evropske komisije razširiti in s tem definirati dodatne upoštevne trge.  

Končni cilj disertacije je na osnovi analiz stanja v posameznih državah podati učinkovit 

model regulacije v času izgradnje omrežij nove generacije v Republiki Sloveniji kot 

nacionalno majhnem trgu s podajanjem primernih tehnik in metod. To vključuje nabor 

ustreznih obveznosti za operaterje na posameznih definiranih upoštevnih trgih. Omejili se 

bomo predvsem na regulacijo širokopasovnega dostopa. S tem je nadalje cilj tudi podati, 

katera metoda je najprimernejša na ekonomsko manjših trgih oziroma kako intenzivna naj bo 

regulacija na teh trgih. Cilja sta prav tako pregled vseh obstoječih metod regulacije na 

posameznih obstoječih upoštevnih trgih in ugotavljanje učinka posameznih uporabljenih 

metod na razvoj in konkurenčnost sektorja v EU. Na osnovi pregledane literature postavljamo 

naslednjo hipotezo in raziskovalna vprašanja: 

Hipoteza št. 1 

Obstaja značilna statistična povezava med intenzivnostjo regulacije dostopa tako bitnega toka 

kot razvezave zanke ter kazalniki razvoja, konkurenčnosti, velikostjo in gostoto naseljenosti 

na nacionalnem trgu. 
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Raziskovalno vprašanje št. 1  

Ali v času izgradnje omrežij nove generacije upoštevni trgi, ki jih priporoča Evropska 

komisija, zadoščajo za odpravo konkurenčnih problemov na posameznih nacionalnih trgih?  

Raziskovalno vprašanje št. 2 

Ali je metoda regulacije cen omrežij nove generacije preko LRIC-modela primerna na 

ekonomsko majhnih trgih?  

Na osnovi navedenega postavljamo temeljno tezo doktorske disertacije. Postavitev 

optimalnega načina predhodne regulacije v odvisnosti od velikosti nacionalnega trga bo na 

dolgi rok pripeljala do maksimalnih koristi za udeležence in povečala iniciative po 

investicijah operaterjev v postopku uvedbe enotnega evropskega trga. Pri tem se bomo omejili 

na ekonomsko manjše trge, med katere sodi Slovenija.  

Prispevek k znanosti utemeljujemo z vidika, da bo podan način regulacije v odvisnosti od 

velikosti trga v času izgradnje omrežij nove generacije, ki omogočajo velike hitrosti prenosa 

vsebin. Podani bodo odgovori, kako intenzivnost regulacije dostopa vpliva na razvoj in 

konkurenčnost trga v EU. Trenutno je bila taka analiza narejena za ZDA, kjer gre za enoten 

trg. Evropska skupnost je sestavljena iz velikega števila držav članic, ki imajo vsaka svoj 

regulatorni organ in kjer so razlike v razvoju in začetku liberalizacije velike. Na manjših 

nacionalnih trgih pa je zaradi omejene konkurence infrastruktur in manjše ekonomije obsega 

potrebna dodatna analiza stanja. Delo bo dalo odgovor na vprašanje, ali je treba definirati 

dodatne upoštevne trge, na katerih je potrebno preverjanje obstoja pomembne tržne moči. 

Nadalje bo tudi odgovor na to, ali je intenzivnejša regulacija potrebna na nacionalnih trgih 

manjših ekonomij (kamor sodi tudi Slovenija) ali pa so bolj primerne ohlapnejše metode 

regulacije. Ustrezna metodologija še ni bila prikazana v znanstveni literaturi. S praktičnega 

vidika bodo ugotovitve dale podlago regulatorjem, kaj je treba upoštevati in katere metode 

dajo najboljše rezultate. Vsi dosedanji članki le nakazujejo potrebo po določenih 

spremembah, ne podajajo pa ustrezne rešitve glede stopnje intenzivnosti regulacije v 

odvisnosti od velikosti ekonomij posameznih nacionalnih trgov in tudi ne povezav med 

intenzivnostjo regulacije ter kazalniki razvoja in konkurenčnosti na trgu. S podanim načinom 

regulacije bi se tudi operaterji v manjših ekonomijah lahko učinkovito razvijali in na dolgi 

rok, ko bodo postopno odpravljene razlike med posameznimi nacionalnimi ekonomijami in bo 

uveden enotni evropski trg, bi lahko konkurirali operaterjem, ki so se razvili na področju 

večjih ekonomij. Konkurenčnost v globalnem smislu bi vsekakor prinesla največje koristi za 

končne uporabnike in maksimalne iniciative glede investicij vseh operaterjev.  
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3 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

Doktorsko delo je zastavljeno tako, da bo vključevalo strokovno poglobitev in znanstveno-

raziskovalni nivo. Uporabljena bodo teoretična izhodišča in praktična spoznanja, ki izhajajo 

neposredno iz praktičnih izkušenj (izkustvena metoda). Uporabili bomo tako kvantitativno kot 

tudi kvalitativno raziskavo. Kvantitativna raziskava bo dala podlago tudi za nadaljnjo 

kvalitativno raziskavo. Kot temelj za raziskavo predstavljajo pomemben del tudi teoretična 

izhodišča v četrtem poglavju. Raziskava bo v nadaljevanju vključevala naslednje dele: 

 raziskovalno vprašanje št. 1 v petem poglavju bo dalo odgovor glede potreb po razširitvi 

priporočil Evropske komisije; 

 preverjanje hipoteze št. 1 v šestem poglavju kot del kvantitativne analize, ki bo dala 

odgovor glede statistične povezanosti med intenzivnostjo regulacije in ostalimi 

pomembnimi karakteristikami nacionalnega trgu. Analiza bo izvedena ločeno za vsako 

karakteristiko trga posebej;  

 raziskovalno vprašanje št. 2, ki bo dalo odgovor na vprašanje, ali je najintenzivnejša 

oblika predhodne regulacije primerna za ekonomsko majhne trge. Analiza bo podlaga za 

izgradnjo predvsem kvalitativnega modela regulacije v Sloveniji kot primeru ekonomsko 

majhnega trga; 

 izgradnjo kvalititvenega modela predhodne regulacije s popisom priporočenih obveznosti 

za operaterje s pomembno tržno močjo v R Sloveniji na osnovi predhodnih ugotovitev in 

analize stanja po posameznih državah; 

 izgradnjo kvantitativnega modela na osnovi regresijkih analiz, ki kažejo odstopanja 

karakteristik in značilnosti nacionalnega trga v R Sloveniji od povprečja v Evropski 

skupnosti.  

3.1 Metodologija glede raziskovalnega vprašanja št. 1  

Za potrebe odgovora na raziskovalno vprašanje št. 1 bomo v petem poglavju predvsem 

pregledali, ali obstajajo potrebe po definiranju dodatnih upoštevnih trgov poleg tistih, ki jih je 

v svojih priporočilih definirala Evropska komisija. S pomočjo pregleda ustrezne literature in 

metode analize teh dejstev in kritične sinteze dejstev bomo ugotovili, ali obstaja potreba po 

dodatnem definiranju upoštevnih trgov za potrebe predhodne regulacije. Odgovor na to 

vprašanje bo vsekakor pokazal, ali potrebujemo dodatno regulacijo oz. predhodno urejanje v 

globalnem smislu, da se zagotovi možnost konkurenčnega delovanja operaterjem v 

ekonomsko manjših državah.  

3.2 Metodologija preverjanja hipoteze št. 1 

Za preverjanje hipoteze št. 1 v šestem poglavju bomo najprej uporabili statistično 

kvantitativno metodo korelacijske matrike, za podroben prikaz razmerja v primeru obstoja 
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statistične povezave med odvisno in neodvisno spremenljivko pa še metodo bivariantne 

linearne regresije. Vzorec bodo predstavljale države EU in države, ki se prilagajajo 

zakonodaji EU (Švica, Norveška), saj so si te države najbolj podobne v načinu razvoja 

konkurenčnosti na trgu elektronskih komunikacij. Časovno obdobje analize se nanaša na 

obdobje od leta 2003 naprej, ko so bila sprejeta prva priporočila Evropske komisije o 

upoštevnih trgih na osnovi načel konkurenčnega prava. Evropska komisija je sprejela prva 

priporočila v letu 2003 in naslednja priporočila glede na spremenjene okoliščine v letu 2007. 

V sklopu obeh priporočil je določila tudi upoštevna trga bitnega toka in razvezave zanke. 

Kvantitatitivna analiza bo izvedena v naslednjih korakih:  

 Najprej bomo v podpoglavju 6.1 definirali intenzivnost medoperaterske regulacije 

dostopa s številčnimi indeksi. Bolj kot je regulacija intenzivna, višji je indeks (npr. 5 – 

LRIC, 4 – ostali stroškovni modeli; npr. metoda popolnoma alociranih stroškov, ki 

temeljijo na obstoječem omrežju; 3 – maloprodajna cena minus, 2 – ostale nestroškovne 

metode in 1 – odsotnost regulacije). Te podatke bomo poleg ostalih podatkov, 

pridobljenih na strani Evropske komisije in poročil BEREC-a, vstavili v tabele, ki so 

navedene v prilogi št. 1. Vzorec bodo predstavljale države EU in države, ki se prilagajajo 

zakonodaji EU (Švica, Norveška), saj so si te države najbolj podobne v načinu razvoja 

konkurenčnosti na trgu elektronskih komunikacij. Izračunali bomo tudi zmnožke med 

indeksom intenzivnosti regulacije in časovnim obdobjem trajanja. S pomočjo korelacijske 

matrike bomo za podatke v prilogi št. 1 preverjali statistično povezavo med uporabo 

različnih metod intenzivnosti medoperaterske regulacije dostopa (definirano s številčnimi 

indeksi od 1 do 5) bitnega toka in razvezave zanke na eni strani in stopnjo penetracije, 

deležem vodilnega operaterja, deležem sektorskih investicij glede na BDP, velikostjo 

trga, višino BDP na prebivalca in gostoto naseljenosti prebivalstva na drugi strani.  

 V primeru obstoja značilne statistične povezave med intenzivnostjo medoperaterske 

regulacije dostopa bomo v naslednjem koraku v podpoglavjih od 6.2 do 6.4 izvedli 

bivariante linearne regresijske analize med indeksom intenzivnosti regulacije, ki bo 

neodvisna spremenljivka, ter penetracijo, deležem vodilnega operaterja in deležem 

sektorskih investicij glede na BDP, ki pa bodo odvisne spremenljivke. Metoda linearne 

regresijske analize pokaže, za koliko se v povprečju spremeni odvisna spremenljivka ob 

spremembi neodvisne spremenljivke. Multiple regresijske analize ne moremo uporabiti, 

saj imamo le eno neodvisno spremenljivko. Kot bomo videli v nadaljevanju je potrebno 

intenzivnost regulacije na obeh upoštevnih trgih obravnavati ločeno. Intenzivnost 

regulacije naj bi vplivala na spremembo penetracije, delež vodilnega operaterja in na 

delež sektorskih investicij glede na BDP. Torej bi naj stopnja intenzivnosti, ki jo izvajajo 

neodvisni regulatorni organi v posamezni državi, vplivala na kazalnike razvoja 

(penetracija, višina investicij) in konkurenčnost (delež vodilnega operaterja).  

Penetracija nam poda delež širokopasovnega dostopa glede na število prebivalcev v 

posamezni državi. Delež vodilnega operaterja predstavlja njegov tržni delež glede na ostale 



9 

operaterje na trgu, medtem ko delež sektorskih investicij glede na BDP predstavlja, koliko so 

posamezne države pripravljene investirati v sektor elektronskih komunikacij. V posamezni 

regresijski model bomo zajeli dve spremenljivki, in sicer odvisno in neodvisno. Na osnovi 

regresijske analize lahko v primeru obstoja značilne statistične povezave ugotovimo, koliko se 

poveča ali zmanjša penetracija glede na povečanje oz. zmanjšanje intenzivnosti regulacije. 

Enako lahko ugotovimo povečanje oz. zmanjšanje deleža vodilnega operaterja glede na 

povečanje oz. zmanjšanje intenzivnosti regulacije in povečanje oz. zmanjšanje deleža 

sektorskih investicij glede na BDP vsled povečanja oz. zmanjšanja intenzivnosti regulacije po 

posameznih državah EU. Prikaz bomo dopolnili tudi s tem, da bomo intenzivnost regulacije 

pomnožili s časom trajanja izvajanja regulacije (odvisno od vstopa posamezne države v EU) 

in na enak način ponovili analizo v podpoglavjih od 6.2 do 6.4. Na stopnjo penetracije in 

investicije ter na delež vodilnega operaterja naj bi vplival tudi čas oziroma dolžina izvajanja 

regulacije.  

Nadalje bomo s pomočjo korelacijske matrike v prilogi št. 2 ugotavljali, ali obstaja značilna 

statistična povezava med velikostjo trga, višino BDP-ja na prebivalca in gostoto naseljenosti 

prebivalstva kot neodvisnih spremenljivk in intenzivnosti medoperaterske regulacije dostopa 

kot odvisne spremenljivke. Neodvisne spremenljivke, ki predstavljajo kazalnik razvoja 

posameznega nacionalnega trga (višina BDP na prebivalca), ter značilnosti trga, kot so 

velikost trga in gostota naseljenosti, naj bi vplivale na izbiro intenzivnosti medoperaterske 

regulacije dostopa.  

V naslednjem koraku bomo v primeru obstoja značilne statistične povezave z linearno 

regresijsko analizo preverjali, kako sprememba velikosti trga, višina BDP-ja in gostota 

prebivalstva vplivajo na stopnjo intenzivnosti regulacije, ločeno za vpliv vsake neodvisne 

spremenljivke posebej.  

Za analizo bomo uporabili model SPSS 15 za Windows. Kvantitativna raziskava podaja 

razmerja med osnovnimi parametri, ki bodo podlaga za poglobljeno kvalitativno raziskavo. 

Kvantitativna analiza nam bo dala vpogled v to, kateri dejavniki oz. značilnosti posameznih 

nacionalnih trgov vplivajo na izbiro intenzivnosti regulacije in kako izbrana metodologija 

regulacije vpliva na kazalnike razvoja in konkurenčnosti.  

Hipoteza št. 1 bo potrjena v primeru, da obstaja značilna statistična povezava med 

intenzivnostjo regulacije na eni strani in penetracijo, koncentracijo tržišča, deležem 

sektorskih investicij v BDP-ju, velikostjo trga, gostoto naseljenosti in višino BDP-ja na 

prebivalca na drugi strani.  

Vse te ugotovitve bodo vplivale na ugotovitve v sedmem poglavju glede primernosti LRIC-

modela za manjša nacionalna tržišča ter na ugotovitve v osmem in devetem poglavju glede 

primernosti izgradnje modela predhodne regulacije v Sloveniji.  
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3.3 Metodologija glede raziskovalnega vprašanja št. 2  

Za odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 v sedmem poglavju bomo uporabili kvalitativne 

metode in izsledke kvantiativne raziskave iz šestega poglavja. Uporabili bomo predvsem: 

 metodo kompilacije (pregled strokovne in znanstvene literature) in podali ustrezne 

ugotovitve, 

 izsledke kvantitativne analize, predvsem vpliv velikosti trga na ostale parametre, 

 študijo primera za posamezne države iz četrtega poglavja. Študija primera nam bo dala 

predvsem odgovor na vprašanje, kako regulacija preko LRIC modela vpliva na razvoj 

nacionalnega trga v državah, ki so izbrale tak način regulacije;  

 metodo analize, kjer kompleksne pojave poskušamo razdeliti na enostavnejše ter pojasniti 

razmerja med posameznimi parametri trga in intenzivnostjo regulacije, 

 metodo sinteze, s pomočjo katere bomo prišli do končnih ugotovitev.  

3.4 Metodologija pri izgradnji kvalitativnega modela predhodne regulacije v Sloveniji 

V sklopu izgradnje modela prehodne regulacije s popisom ustreznih obveznosti bomo nadalje 

uporabili predvsem:  

 izsledke kvantitativne analize;  

 študijo primera za posamezne države v četrtem poglavju. V sklopu študije primera nas 

bodo zanimali predvsem podatki, kot so stopnja dosežene penetracije, gibanje penetracije 

v zadnjem obdobju, delež regulirane tehnologije, katere storitve v času izgradnje omrežij 

nove generacije ponujajo operaterji, način regulacije ob ugotovitvi, da je na teh trgih 

prisoten operater s pomembno tržno močjo, stanje in razvoj infrastrukturne konkurence, 

stopnja konkurenčnosti, BDP in gostota naseljenosti v posamezni državi. Študija primera 

v četrtem poglavju oziroma analiza stanja nam bo dala odgovore glede uspešnosti 

posameznih načinov regulacij po posameznih državah oziroma odgovor na vprašanje, 

kakšen način regulacije se je izvajal na nacionalnih trgih, ki so dosegli najvišji nivo 

penetracije. S tem nam bo študija primera dala osnovo za nadaljnjo raziskavo;  

 primerjalno metodo in metodo indukcije. S primerjalno metodo in z metodo indukcije v 

istem poglavju bomo ugotavljali razlike v načinu in uspešnosti regulacije v odvisnosti od 

velikosti nacionalnega trga v posameznih državah ter s tem prišli do splošnih ugotovitev. 

Ugotavljali bomo bistvene razlike v izvajanju načina regulacije in poskušali ugotoviti, ali 

način regulacije na manjših trgih odstopa od načina regulacije na nacionalno večjih trgih. 

Na osnovi navedenega bomo s sklepanjem prišli do splošnih ugotovitev, kako izbrani 

načini regulacije po posameznih skupinah držav vplivajo na penetracijo in investicije 

oziroma kateri modeli regulacije dajo uspešne rezultate oz. so primerni za posamezne 

države;  

 metodo dedukcije in izkustveno metodo. S pomočjo metode dedukcije in izkustvene 

metode bomo pri izgradnji modela te splošne ugotovitve s posameznih nacionalnih trgov 
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prenesli na slovenski trg. Na osnovi preteklih izkušenj in ugotovitev bomo preverjali, ali 

vse ugotovitve iz skupine manjših držav lahko veljajo tudi za Slovenijo. Z upoštevanjem 

specifičnih značilnosti Slovenije (visoka stopnja razvoja infrastrukturne konkurence, 

pozni začetek izvajanja sektorske regulacije, velik delež vodilnega operaterja, ponudba 

naprednih storitev), s sklepanjem ter iz preteklih ugotovitev bomo podali ugotovitve o 

tem, katere metode regulacije oz. obveznosti za operaterje s pomembno tržno močjo, ki 

so uspešne v posameznih manjših ali eventualno tudi večjih državah, so primerne za 

Slovenijo. Rezultat metode dedukcije bo nabor priporočenih obveznosti ob ugotovitvi 

obstoja pomembne tržne moči. Omejili se bomo predvsem na regulacijo dostopa. Model 

predhodne regulacije je torej sestavljen najprej iz definiranja potrebnih upoštevnih trgov, 

ugotovitve obstoja pomembne tržne moči na posameznem trgu upoštevnem trgu in 

naložitve ustreznih obveznosti. Slednje predstavlja tudi stopnjo intenzivnosti predhodne 

regulacije.  

3.5 Metodologija pri izgradnji kvantitativnega modela predhodne regulacije v 

Sloveniji 

Vse te ugotovitve bomo naknadno preverili s pomočjo ustrezne kvantitativne metode, ki bo 

upoštevala odstopanja karakteristik slovenskega trga od povprečja v Evropski skupnosti. Za 

vse posamezne kazalce na trgu, za katere bo tekom naloge ugotovljeno, da vplivajo na 

intenzivnost regulacije dostopa (bodisi bitnega toka ali razvezave zanke), bodo na osnovi 

bivariantne linearne regresijske analize izračunana priporočena odstopanja intenzivnosti 

regulacije od evropske povprečne regulacije na osnovi vrednosti posameznega kriterija oz. 

kazalca. Regresijska analiza nam poda koeficient linearne premice najmanjših odstopanj, na 

osnovi katerega se izračuna sprememba intenzivnosti regulacije glede na spremembo 

posameznega kriterija oz. parametra, in sicer: 

Xky  *  

Glede na veliko število izvedenih analiz v Evropski skupnosti se predvideva, da je povprečna 

vrednost regulacije ustrezna.  

3.6 Struktura doktorske disertacije  

Struktura naloge bo v teoretičnem delu četrtega poglavja obsegala okvirne smernice in 

zakonodajna pravila pri izvajanju potrebne regulacije. V drugem delu četrtega poglavja se 

bomo osredotočili na značilnosti omrežij v času izgradnje omrežij nove generacije ter katere 

elemente je treba upoštevati pri izvajanju regulacije. Nadalje bo v sklopu tretjega dela sledila 

analiza stanja po posameznih državah in analiza učinkov različnih oblik regulacije na trg. 

Četrti del četrtega poglavja nam bo dodatno pojasnil način definiranja predhodne regulacije. 

V petem delu četrtega poglavja pa bo sledila sklepna analiza in ugotovitev, kaj vse je treba 
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upoštevati pri regulaciji v času izgradnje omrežij nove generacije. V petem poglavju bo sledil 

odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1, in sicer odgovor na vprašanje, ali obstaja potreba po 

definiranju dodatnih upoštevnih trgov. Kvantitativna analiza v šestem poglavju nam bo 

preverjala hipotezo št. 1 in bo osnova nadaljnjim analizam. Kvantitativna analiza nam bo 

skupaj z upoštevanjem že narejenih analiz drugih avtorjev podala temelje za oceno učinkov 

regulacije na posamezen trg in kako karakteristike trga vplivajo na intenzivnost regulacije. Na 

osnovi navedenega bo nato v sedmem poglavju sledil odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

glede primernosti regulacije kontrole cen preko modela dolgoročnih inkrementalnih stroškov 

(angl. LRIC) na nacionalno manjših trgih. Vse te ugotovitve nas bodo skupaj z dodatnimi 

analizami pripeljale do postavitve oz. izgradnje učinkovitega oz. priporočenega modela 

predhodne regulacije v Sloveniji v osmem in devetem poglavju. V zaključku bomo podali 

strnjene ugotovitve narejene raziskave. Vse ugotovitve v tej nalogi bodo podlaga za delo 

sektorskih regulatorjev v posameznih članicah Evropske skupnosti pa tudi širše. Literaturo 

bomo navajali skozi celotno nalogo, saj bodo posamezne lastne ugotovitve od petega poglavja 

naprej podkrepljene z ugotovitvami ostalih avtorjev. Področje elektronskih komunikacij je 

zelo ozko in trenutno v strokovni in predvsem znanstveni literaturi tudi ni še dovolj široko 

obdelano. Znanstveni članki se nahajajo predvsem v revijah kot so: Telecommunications 

Policy, Review of Network Economics, Journal of Regulatory Economics, Oxford Review of 

Economics in Communications&Strategies. Največ člankov pa je predvsem v znanstveni 

reviji Telecommunications Policy. Po potrebi bomo posamezne ugotovitve drugih avtorjev 

tudi dodatno utemeljevali ali opozorili na pomanjkljivosti ter pojasnili, zakaj smo se odločili 

za drugačen pristop.  

Optimalni model regulacije bo imel tudi omejitve na dolgi rok, predvsem z vidika sprememb 

tehnologije. Vendar je po drugi strani mogoče pričakovati, da bo obstoječa tehnologija 

prevladovala še vrsto let navkljub rasti mobilnega širokopasovnega dostopa. Glede na dejstvo, 

da je namen predhodne regulacije doseči maksimalne koristi za končne uporabnike in 

povečevati iniciative po investicijah preko zagotovitve učinkovite konkurence, bo predlagani 

model predstavljal način, kako glede na obstoječe stanje izvajati regulacijo, da bo dosežen 

namen. Predmet naslednjih raziskav bi lahko bil, kdaj in na kakšen način začeti z deregulacijo 

v Evropski skupnosti, ki bo glede na izkušnje na ameriškem trgu vsekakor nujna.  
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4 TEORETIČNA IZHODIŠČA RAZISKAVE 

To poglavje bomo razdelili na več podsklopov in pregledali osnovno literaturo, ki nam bo 

dala podlago za izvedbo raziskave. Osnovo predstavljajo direktive Evropske skupnosti, ki so 

tudi temelj nacionalne zakonodaje. Tehnična podlaga regulacije je vsekakor struktura omrežij, 

ki v tem trenutku predstavljajo kombinacijo med omrežji iz preteklosti, kjer gre večinoma za 

bakreni in koaksialni dostop do končnih strank, in omrežij nove generacije, ki temeljijo na 

optičnem dostopu. Ker večina operaterjev postopno prehaja na omrežja nove generacije, je 

treba ločeno pogledati značilnosti teh omrežij. Vpliv regulacije na trg nam bo pokazal vse 

učinke, ki jih imajo posamezni načini regulacije na dogajanje na trgu. Na osnovi teoretične 

analize bomo tudi ugotavljali, kako kateri elementi vplivajo na izbiro načina regulacije. 

Analiza stanja po državah nam bo tudi podlaga za nadaljnje raziskave, saj nam bo podala 

smernice glede tega, katere elemente je treba upoštevati v odvisnosti od karakteristik 

posameznih držav in kateri načini regulacije so pozitivno vplivali na razvoj trga. Vsekakor pa 

je temelj predhodne regulacije, kot je navedeno v direktivah Evropske skupnosti, ustrezna 

definicija upoštevnih trgov z vključitvijo ustreznih storitev in ugotavljanje možnosti 

neodvisnega obnašanja na teh upoštevnih trgih ter naložitev ustreznih obveznosti. Predhodna 

regulacija pa se mora tudi dopolnjevati z ustrezno sektorsko politiko, ki jo izvajajo ostale 

vladne inštitucije.  

4.1 Evropske smernice liberalizacije 

To podpoglavje bomo razdelili na tri sklope, in sicer na opis direktiv, kjer bomo pregledali 

okvirne direktive Evropske skupnosti, ki se nanašajo na področje predhodne regulacije; na 

vpliv slednjih na slovensko zakonodajo; in na sektorsko politiko, ki se nanaša na delovanje 

ostalih organov – tukaj mislimo predvsem na ministrstva oziroma delovanje politike, ki mora 

prav tako pospeševati razvoj elektronskih komunikacij, saj vpliva tudi na razvoj ostalih panog 

v posamezni državi.  

4.1.1 Direktive Evropske skupnosti na področju elektronskih komunikacij 

Za potrebe pospeševanja liberalizacije v Evropski skupnosti sta Evropski parlament in svet v 

letu 2002 izdala direktive (Zupančič, Mihevc in Ramšak, 2004), ki so jih države članice 

morale implementirati v svoje zakonodaje. Te direktive so nadomestile starejše direktive, 

izdane v letu 1998. Sklop sestavlja pet direktiv in te so: 

 Okvirna direktiva (2002/21/ES),  

 Direktiva o dostopu (2002/19/ES),  

 Direktiva o odobritvi (2002/20/ES),  

 Direktiva o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 

komunikacijskimi omrežji in storitvami (2002/22/ES) in  
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 Direktiva o obdelavi osebnih podatkov in varnosti zasebnosti na področju elektronskih 

komunikacij (2002/58/ES).  

Evropske direktive predvsem poudarjajo potrebo po odpravi tržnih nepopolnosti pri 

povpraševanju, problemov strukturne konkurence in vedno večjih nesorazmerij na trgu 

(Cherry 2010, 21). Glavni namen je, da so upoštevni trgi elektronskih komunikacij regulirani, 

dokler obstaja tveganje obstoja pomembne tržne moči, ki vpliva na dominanten položaj 

določenega operaterja nasproti konkurenci in uporabnikom (Cave in Huigen 2008, 715).  

Namen regulatornega okvirja, ki ga bomo zasledovali, je definiranje upoštevnih trgov 

elektronskih komunikacij znotraj evropske skupnosti s ciljem zagotovitve visoke stopnje 

investicij in inovacij ter zaščititi končnega uporabnika skozi zagotavljanje konkurenčnega 

okolja. Trgi elektronskih komunikacij kažejo močno dinamiko razvoja, zato je cilj regulacije 

postopno opuščanje predhodne regulacije, kjer to ni več nujno potrebno. Predhodna regulacija 

naj se uporablja le še na področju, kjer ni popolne in trajne konkurenčnosti. Regulatorna 

politika Evropske komisije postavlja cilje, ki jih je treba doseči, in okvirje za delovanje 

neodvisnih regulatornih organov ter jim po drugi strani dopušča fleksibilnost, da postavijo 

pravila igra v skladu s pogoji in stanjem v nacionalnem okolju. Cilj regulativnega okvirja je, 

da se z razvojem konkurence na trgih postopno odpravijo predhodne posebne določbe, ki 

veljajo za sektorsko predhodno regulacijo. Regulatorni okvir Evropske skupnosti sta Evropski 

parlament in svet dopolnila leta 2009 z vidika, da so regulativna razdrobljenost in neskladja 

med dejavnostmi nacionalnih regulativnih organov tisti dejavniki, ki ogrožajo konkurenčnost 

sektorja in znatne koristi, ki jih imajo potrošniki od čezmejne konkurence (EC 2009, 337/37-

337/69). Regulativni okvir Evropske skupnosti za elektronska komunikacijska omrežja in 

storitve je treba preoblikovati, da se dokončno vzpostavi notranji trg za elektronske 

komunikacije, in sicer z okrepitvijo mehanizma Skupnosti za regulacijo operaterjev s 

pomembno tržno močjo na ključnih upoštevnih trgih. To predpisuje uredba (ES) št. 

1211/2009 Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za 

elektronske komunikacije (BEREC) in Urada (EC 2009, 337/1-337/10).  

S to uredbo sta Evropski parlament in svet za zagotovitev učinkovite koordinacije med 

regulatornimi organi in Evropsko komisijo ustanovila mednarodno organizacijo, imenovano 

BEREC (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications) oz. organ 

evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. BEREC deluje kot izključni forum za 

sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi ter med temi organi in Komisijo pri 

izpolnjevanju vseh njihovih obveznosti v okviru regulatornega okvira Evropske skupnosti. 

BEREC je nasledil evropsko skupino regulatornih organov (angl. ERG). Glavne naloge 

BEREC so v skladu z direktivami EU in so:  

 dajanje mnenj o osnutkih ukrepov nacionalnih regulativnih organov v zvezi z 

opredelitvijo trga, določitvijo podjetij s pomembno tržno močjo in naložitvijo pravnih 

sredstev v skladu s členoma 7 in 7a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva); 
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sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi v skladu s členoma 7 in 7 a Direktive 

2002/21/ES (Okvirna direktiva); 

 dajanje mnenj o osnutkih odločitev, s katerimi se nacionalnemu regulativnemu organu 

dajejo pooblastila za sprejemanje izrednih ukrepov ali se mu to prepoveduje, v skladu s 

členom 8 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu); 

 posvetovanja o osnutkih ukrepov v zvezi z učinkovitim dostopom do številke za klic v 

sili 112, v skladu s členom 26 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah); 

 dajanje mnenj z namenom zagotavljanja razvoja skupnih pravil in zahtev za ponudnike 

čezmejnih poslovnih storitev. 

Nacionalni regulativni organi in Komisija dosledno upoštevajo mnenja, priporočila, smernice, 

nasvete ali najboljše prakse s področja regulative, ki jih sprejme BEREC. BEREC se lahko 

pred izdajo svojega mnenja Komisiji po potrebi posvetuje z ustreznimi nacionalnimi organi za 

konkurenco. 

Z namenom, da bi za BEREC zagotovili kadrovsko in upravno podporo, je bilo treba 

ustanoviti Urad kot organ Evropske skupnosti, ki je pravna oseba. Za učinkovito podporo 

BEREC-u mora ta Urad imeti pravno, upravno in finančno avtonomijo. Urad je pod vodstvom 

odbora regulatorjev. Odbor regulatorjev sestavljajo po en član na državo članico, ki je vodja 

ali imenovan visoki predstavnik nacionalnega regulativnega organa, ki se ustanovi v vsaki 

državi članici in je prvenstveno odgovoren za vsakdanje spremljanje delovanja trgov za 

elektronska komunikacijska omrežja in storitve.  

Za vodenje urada je odgovoren upravni vodja (EC 2009, L337/1-L337/6). Koordiniranje 

nacionalnih regulatornih organov je nujno potrebno v času razvoja omrežij nove generacije in 

s tem združevanja storitev in prehodu na IP-platformo. IP-platforma je zaradi svoje 

povezljivosti enotna platforma v globalnem merilu. Enotna regulacija na celotnem prostoru 

Evropske skupnosti je nujnost, saj se informacije, ki potekajo preko omrežij elektronskih 

komunikacij, prenašajo globalno in je zato treba zagotoviti enotno regulacijo v prostoru. Pri 

starejši TDM-tehnologiji pa je prenos informacij potekal večinoma znotraj nacionalnih okolij 

in le v manjšem delu v mednarodnem merilu.  

Z namenom, da se zagotovi, da konkurenca na trgih elektronskih komunikacij ni izkrivljena 

ali omejena, morajo imeti nacionalni regulativni organi možnost, da naložijo ukrepe, katerih 

namen je preprečiti, da bi se pomembne tržne moči z enega trga prenesle na drugega, ki je s 

prvim trgom tesno povezan. Podjetju, ki ima pomembno tržno moč na prvem trgu, je lahko 

določeno, da ima pomembno tržno moč na drugem trgu, le če so vezi med obema trgoma 

take, da omogočajo, da tržna moč s prvega trga vpliva na drugi trg, in če je drugi trg dovzeten 

za predhodno ureditev v skladu z merili iz Priporočila o upoštevnih trgih izdelkov in storitev. 

Okvirna direktiva Evropski komisiji nalaga, da opredeli trge v skladu z načeli konkurenčnega 

prava. Evropska komisija je načela konkurenčnega prava (EC 2007, L344/65-L344/68) 
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uporabila za določitev meja proizvodnega oz. storitvenega trga v sektorju elektronskih 

komunikacij. Opredelitev ali izbira opredeljenih trgov za predhodno regulacijo pa je odvisna 

od trgov z značilnostmi, s katerimi je mogoče utemeljiti uvedbo predhodnih regulatornih 

obveznosti. Izhodišče za opredelitev trgov je opredelitev maloprodajnih trgov glede na 

pričakovan prihodnji razvoj ob upoštevanju zamenljivosti pri povpraševanju in ponudbi. Po 

opredelitvi maloprodajnih trgov je treba ustrezno opredeliti veleprodajne oz. medoperaterske 

trge. Trgi v sektorju elektronskih komunikacij so pogosto dvostranski, ker obsegajo 

opravljanje storitev preko omrežij ali platform, ki združujejo uporabnike na obeh straneh trga. 

Slednje je treba upoštevati pri določanju in opredelitvi trgov. Za opredelitev upoštevnih trgov, 

ki so predmet predhodne regulacije, je treba uporabiti naslednja kumulativna merila oz. 

metodo treh kriterijev: 

 prisotnost velikih in stalnih ovir za vstop na trge (te so lahko strukturne, pravne ali 

regulativne),  

 dejstvo, da se struktura trga ne nagiba k učinkoviti konkurenci v ustreznem časovnem 

okvirju, ter  

 da uporaba konkurenčnega prava ne zadostuje za ustrezen odziv na tržne nepopolnosti.  

Strukturne ovire za vstop na trg izvirajo iz prvotnih značilnosti na ravni stroškov ali 

povpraševanja, ki ustvarjajo nesorazmerne pogoje med prvotnimi ponudniki in novimi 

tekmeci, ter ovirajo ali preprečujejo vstop slednjih na trg. Visoke strukturne ovire na primer 

obstajajo, kadar so za trg značilne absolutne stroškovne prednosti, znatna ekonomija obsega 

in/ali dosega, omejitve zmogljivosti in visoki nepovratni stroški. Takšne ovire je še vedno 

mogoče odkriti v zavezi s široko razširjeno uporabo in/ali zagotavljanjem omrežij za krajevni 

dostop na fiksnih lokacijah. Pravne ali regulativne ovire ne temeljijo na gospodarskih 

razmerah, temveč izvirajo iz zakonodajnih, upravnih ali drugih državnih ukrepov, ki 

neposredno vplivajo na pogoje vstopa in/ali umestitve ponudnikov na upoštevnem trgu.  

Pri ocenjevanju, ali bodo ovire za vstop v odsotnosti pravne ureditve še naprej obstajale, je 

treba preveriti, ali je industrija izkusila pogoste in uspešnejše vstope na trg in ali so vstopi bili 

ali bodo verjetno v prihodnosti dovolj hitri in trajni, da bodo omejili tržno moč. Pomen ovir za 

vstop je med drugim odvisen od najmanjšega učinkovitega obsega proizvodnje in nepovratnih 

stroškov. Tudi kadar so za trg značilne visoke ovire za vstop, lahko drugi strukturni dejavniki 

na tem trgu pomenijo, da se trg nagiba proti učinkoviti konkurenci v ustreznem časovnem 

okviru. Potreben je torej pregled stanja na področju konkurence za ovirami za vstop. Tržno 

dinamiko lahko na primer povzroči tehnološki razvoj ali zbliževanje proizvodov in trgov, ki 

lahko povzroči konkurenčne omejitve med izvajalci, ki delujejo na ločenih proizvodnih trgih. 

Do tega lahko pride tudi na trgih z omejenim, vendar zadostnim številom podjetij z različnimi 

strukturami stroškov, ki se soočajo s tržnim povpraševanjem po elastičnih cenah. Na trgu 

lahko obstaja tudi presežna zmogljivost, ki konkurenčnim podjetjem običajno omogoči zelo 

hitro povečanje proizvodnje kot odgovor na kakršni koli dvig cen. Na takšnih trgih lahko 

sčasoma pride do spremembe tržnih deležev in/ali padca cen. Če se tržne dinamike hitro 
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spreminjajo, je potrebna posebna previdnost pri izbiri ustreznega časovnega okvirja, da bi 

odražal ustrezen tržni razvoj. Odločitev, da se trg opredeli kot trg, ki je lahko predmet 

predhodne regulacije, mora biti odvisna tudi od ocene ustreznosti konkurenčnega prava za 

odpravo tržnih pomanjkljivosti, ki so posledica tega, da sta izpolnjeni prvi dve merili, t. i. 

prisotnost velikih in stalnih ovir za vstop na trg in ugotovitev, da se struktura trga ne nagiba k 

učinkoviti konkurenci v ustreznem časovnem okvirju. Ukrepi konkurenčnega prava verjetno 

ne zadostujejo, če so zahteve po skladnosti ukrepanja za odpravo tržne pomanjkljivosti 

obsežne ali če je nujno pogosto in ali pravočasno ukrepanje.  

Navedene kriterije je treba upoštevati kumulativno, tako da neizpolnjevanje katerega koli od 

njih pomeni, da trg ne more biti predmet predhodne regulacije. Slednje pomeni, da le 

neizpolnjevanje vseh treh kriterijev pomeni potrebo po izvajanju predhodne regulacije. 

Nadalje je pomembno, da se regulativni nadzor uvede samo, kadar nacionalni regulativni 

organi menijo, da z ustreznimi ukrepi v veleprodaji ali ukrepi glede izbire ali predizbire 

operaterja ne bi dosegli cilja, da se zagotovi učinkovita konkurenca in cilji javnega interesa. 

Če nacionalni regulativni organ dokaže, da so bili veleprodajni ukrepi neuspešni, je lahko 

zadevni maloprodajni trg predmet predhodne regulacije, če so izpolnjeni navedeni trije 

kriteriji. Evropska komisija (2007) je na osnovi metode treh kriterijev priporočila naslednje 

upoštevne trge elektronskih komunikacij:  

 maloprodajni trg:  

 dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne 

uporabnike; 

 veleprodajni oz. medoperaterski trgi: 

 posredovanje klica v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji, 

 zaključevanje klica v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji, 

 dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim 

dostopom) na fiksni lokaciji (v nadaljevanju tudi razvezava zanke), 

 širokopasovni dostop (v nadaljevanju tudi bitni tok), 

 dostopovni deli zakupljenih vodov, ne glede na tehnologijo, s katero se zagotovi 

zakupljena ali namenska zmogljivost, 

 zaključevanje govornega klica v posameznih mobilnih omrežjih. 

Nacionalni regulativni organi se lahko pri trgih, navedenih v tem priporočilu, odločijo, da jih 

ne bodo analizirali, če ugotovijo, da navedeni trije kriteriji za zadevni upoštevni trg niso 

izpolnjeni. Prehodne regulacije tudi ni mogoče uvesti ali jo je treba odpraviti, če na teh trgih 

obstaja učinkovita konkurenca brez pravne ureditve, kar pomeni, da noben izvajalec nima 

pomembne tržne moči (EC 2002d, 360). Regulativne obveznosti morajo biti ustrezne in 

utemeljene z naravo ugotovljenega problema, sorazmerne in upravičene v smislu ciljev 

regulacije in morajo zlasti povečevati koristi za končne uporabnike, zagotavljati, da ne pride 

do izkrivljanja ali omejevanja konkurence, spodbujati učinkovite naložbe v infrastrukturo, 
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podpirati inovacije in spodbujati učinkovito uporabo in upravljanje radijskih frekvenc in 

številskih virov. Regulativni organ lahko tudi določi dodatne upoštevne trge elektronskih 

komunikacij na osnovi uporabe testa treh zgoraj navedenih kriterijev. Katere storitve ali 

izdelke vključiti na posamezen definirani geografski trg pa je odvisno od konkurenčnih 

pritiskov na cene ponudnikov storitev in izdelkov (EC 2002a, 165/11-165/12). Obstajata dva 

glavna izvora konkurenčnih omejitev, ki vplivajo na obnašanje operaterjev, in sicer 

zamenljivost na strani ponudbe in zamenljivost na strani povpraševanja. Tretji izvor 

konkurenčnih omejitev na obnašanje operaterjev pa je stopnja potencialne konkurence. Obstoj 

potencialne konkurence je treba pogledati predvsem v luči, ali je trg popolnoma konkurenčen 

oz. ali obstoja operater s pomembno tržno močjo. Zamenljivost na strani povpraševanja meri, 

do katere mere so uporabniki pripravljeni zamenjati storitev ali izdelek z drugo storitvijo ali 

izdelkom, medtem ko zamenljivost na strani ponudbe pokaže, ali so tudi drugi ponudniki 

izmed obravnavanih sposobni v kratkem času ponuditi enake izdelke ali storitve z zamenjavo 

proizvodne linije oz. postavitve potrebne opreme, ne da utrpeli prevelike stroške. Vsekakor je 

potrebna ustrezna analiza, da se ugotovi, katere izdelke ali storitve je na osnovi teh dveh meril 

treba uvrstiti na isti geografski trg. Znotraj istega upoštevnega trga so lahko le skupine 

izdelkov in storitev, ki jih uporabniki uporabljajo za isti namen. Namen uporabe je povezan s 

tehnološkimi značilnostmi, različni izdelki in storitve se lahko uporabljajo za isti namen. Na 

primer uporabniki lahko uporabljajo kabelske ali satelitske povezave za dostop do interneta.  

Ena od možnosti ugotovitve, ali spadata dve storitvi na isti upoštevni trg, je izvedba 

hipotetičnega monopolističnega testa. V sklopu tega testa si mora neodvisni regulatorni organ 

postaviti vprašanje, kaj se zgodi v primeru, če se nekoliko poveča cena nekega izdelka ali 

storitve ob predpostavki, da ostale cene ostanejo na enakem nivoju (t. i. relativna sprememba 

cene). V praksi naj bi neodvisni regulatorni organ preučeval trajno povečanje cen za 5–10 %. 

Ključna je razlika med eventualnim padcem prodaje in koristmi zaradi povečanja cen. V 

primeru, da neodvisni regulatorni organ uporabi hipotetični monopolistični test, ga mora 

uporabiti do točke, kjer lahko z gotovostjo trdimo, da relativni dvig cen znotraj geografskega 

in izdeleknega oz. storitvenega trga ne bo povzročil prehoda uporabnikov k ponudnikom na 

drugih geografskih trgih. Po določitvi, kateri izdelki in storitve sestavljajo posamezen 

upoštevni trg, je treba določiti še geografske meje upoštevnega trga. Upoštevni geografski trg 

(EC 2002a, 165/13) sestavlja področje, na katerem so obravnavana podjetja vključena v 

ponudbo in povpraševanje po relevantnih izdelkih in storitvah in kjer so konkurenčni pogoji 

podobni oziroma zadosti homogeni in se bistveno razlikujejo od sosednjih področij. V 

sektorju elektronskih komunikacij je geografsko področje upoštevnega trga določeno preko 

dveh glavnih kriterijev:  

 področje, ki ga pokriva posamezno omrežje, in 

 obstoj pravnih in drugih regulatornih elementov.  
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V nadaljevanju raziskave v sklopu odgovora na raziskovalno vprašanje št. 1 bomo tudi 

ugotovili, ali trenutna priporočila Evropske komisije v času razvoja omrežij nove generacije 

zadostujejo.  

Po določitvi upoštevnih trgov je treba trge analizirati in ugotoviti obstoj operaterja/operaterjev 

s pomembno tržno močjo. V skladu z zakonodajo Evropske skupnosti (EC 2002a, 165/6) je 

pomembna moč definirana kot pozicija ekonomske moči podjetja, kjer ima slednje moč, da se 

lahko obnaša v znatni meri neodvisno od konkurentov, uporabnikov in potrošnikov. V starih 

direktivah iz leta 1998 (EC 1998, 1–25) upoštevni trgi elektronskih komunikacij niso bili 

definirani v skladu s principi konkurenčnega prava, ampak so bili predpisani v direktivah. 

Neodvisni regulatorni organi so imeli moč, da določijo posameznega operaterja kot operaterja 

s pomembno tržno močjo, če je imel slednji vsaj 25 % tržni delež na upoštevnem trgu z 

možnostjo odstopanja od tega deleža glede na njegovo možnost vpliva na trg, prihodek glede 

na velikost trga, možnost kontrole pri dostopu do končnih uporabnikov, dostop do finančnih 

virov in njegove izkušnje pri ponudbi storitev na trgu. V skladu s priporočili iz leta 2002 pa 

je, kot smo že omenili, treba definirati upoštevne trge v skladu s priporočili konkurenčnega 

prava. Pri tem mora neodvisni regulatorni organ zasledovati naslednje cilje (EC 2002a, 

165/7): 

 pospeševanje odprtosti in konkurenčnosti trgov za elektronska komunikacijska omrežja, 

storitve in pripadajoče elemente,  

 razvoj notranjega trga in 

 interes državljanov Evropske skupnosti.  

Za preprečitev negativnih učinkov na razvoj notranjega trga mora neodvisni regulatorni organ 

pri svojih odločitvah sodelovati z ostalimi neodvisnimi regulatornimi organi v ostalih 

državah, uradi za varstvo konkurence in Evropsko komisijo. Možno je, da urad oz. organ za 

varstvo konkurence in neodvisni sektorski regulatorni organ izvedeta analize in naložita 

ukrepe paralelno. Ukrepi predhodne regulacije, ki jih naloži neodvisni sektorski regulatorni 

organ, morajo doseči cilje, navedene v direktivah, medtem ko morajo ukrepi, ki jih naloži 

organ za varstvo konkurence, preprečiti in kaznovati dogovore in diskriminatorno obnašanje, 

ki omejujejo in uničujejo konkurenco na posameznem upoštevnem trgu. Posebno pozornost 

pri predhodni regulaciji je treba nameniti prihajajočim trgom oz. omrežjem nove generacije, 

kjer vodilni operater ne sme biti avtomatično podvržen prestrogim regulatornim ukrepom. Po 

drugi strani pa regulatorni organ ne sme dovoliti, da vodilni operater izključuje konkurenco. 

Regulatorni organ mora upravičiti zgodnje predhodne intervencije v smislu, zakaj tega ne bo 

storil kasneje, saj mora regulatorni organ periodično ponavljati analize upoštevnih trgov, 

primernih za potrebe predhodne regulacije. Pri določitvi operaterja s pomembno tržno močjo 

na definiranem geografskem in izdeleknem oz. storitvenem upoštevnem trgu je poleg tržnega 

deleža operaterja treba upoštevati še naslednje kriterije (EC 2002a, C165/19): 

 velikost operaterja, 

 kontrola nad infrastrukturo, ki je ni mogoče podvojiti, 
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 tehnološke prednosti, 

 odsotnost oziroma nizka pogajalska kupna moč (slednje pomeni neobstoj velikega kupca, 

ki bi lahko vplival na možnost neodvisnega obnašanja),  

 možnost lahkega dostopa do finančnih virov, 

 možnost vezave storitev in izdelkov, 

 ekonomija obsega, 

 ekonomija donosa, 

 vertikalne integracije,  

 razvitost prodajne in distribucijske mreže, 

 odsotnost potencialne konkurence, 

 ovire za širitev.  

Pomembna tržna moč izvira iz kombinacije posameznih kriterijev. Izpolnitev le enega od 

kriterijev večinoma še ne pomeni prevladujočega položaja na trgu. Na področju elektronskih 

komunikacij lahko konkurenčne omejitve povzročajo tudi grožnje potencialnih konkurentov, 

ki jih trenutno še ni na trgu. Na teh trgih je pri analizi trgov potreben dolgoročni pristop 

vnaprej (angl. Forward looking approach). Direktive nadalje navajajo (EC 2002d, 360), da 

ima lahko operater, ki ima pomembno tržno moč na dotičnem trgu, tudi pomembno tržno moč 

na povezanem trgu, kjer je povezava med trgoma taka, da omogoča prenos tržne moči z enega 

trga na drugega. Več kot je potopljenih stroškov oz. stroškov, ki ne bodo povrnjeni, in višje 

kot so ovire za vstop na trg, bolj se lahko vodilni operater obnaša neodvisno (Picot in 

Wernick 2007, 664).  

Na določenem upoštevnem trgu ima lahko pomembno tržno moč en operater ali pa skupaj več 

operaterjev. Več operaterjev ima pomembno tržno moč v primeru skupinskega nastopa 

nasproti uporabnikom in ostalim konkurentom, med njimi pa ni konkurenčnosti. Torej gre za 

skrivno dogovarjanje med njimi. Neodvisni regulatorni organ mora preveriti, ali so 

karakteristike trga take, da obstaja verjetnost skrivnega dogovarjanja, in ali gre za trajen 

nastop, katerega ostali igralci na trgu ne morejo preprečiti. Karakteristike trga, ki omogočajo 

skupen prevladujoči položaj, tudi če med operaterji ne obstajajo strukturne in ostale vezi, so 

naslednje (EC 2002a, C165/19): 

 zasičen trg, 

 stagnacija rasti na trgu, 

 nizka elastičnost povpraševanja, 

 homogeni izdelki, 

 podobne stroškovne strukture, 

 podobni tržni deleži, 

 pomanjkanje tehničnih inovacij, starejša tehnologija, 

 pomanjkanje presežnih kapacitet, 

 visoke ovire za vstop, 



21 

 pomanjkanje pogajalske kupne moči, 

 pomanjkanje potencialne konkurence, 

 različne neformalne vezi med operaterji, 

 povračilni mehanizmi, 

 pomanjkanje cenovnih pritiskov.  

Neodvisni regulatorni organ mora pri določitvi skupne tržne moči upoštevati vpliv vseh 

navedenih kriterijev, povezave med njimi in strukturne povezave med potencialnimi 

operaterji s pomembno tržno močjo. Ustrezna izbira kriterijev bo tudi predmet nadaljnjih 

raziskav v doktorski nalogi v postopku ugotovitve obstoja pomembne tržne moči oz. določitve 

operaterja s pomembno tržno močjo.  

Po določitvi operaterja/operaterjev s tržno močjo je treba naložiti obveznosti, ki so za 

medoperaterske obveznosti na osnovi Direktive o dostopu naslednje (EC 2002b, 330–332): 

preglednost, obveznost enakega obravnavanja, obveznost dostopa do specifičnih omrežnih 

elementov, kontrola cen in obveznost ločenega računovodstva. Kadar pa nacionalni 

regulatorni organ ugotovi, da se z navedenimi obveznostmi ni dosegla učinkovita konkurenca 

in da obstajajo pomembni in trajni konkurenčni problemi/tržna nepopolnost, ugotovljeni v 

zvezi z veleprodajnim zagotavljanjem dostopovnih izdelkov, lahko (EC 2009, L337/61) 

vertikalno integriranemu podjetju/operaterju izjemoma naloži obveznost, da dejavnosti, 

povezane z veleprodajnim zagotavljanjem ustreznih dostopovnih izdelkov, prenese na 

neodvisno delujočo poslovno enoto. Ta poslovni subjekt dostopovne izdelke in storitve 

dobavlja vsem podjetjem in tudi drugim poslovnim subjektom v okviru matičnega podjetja po 

enakem časovnem razporedu in pod enakimi pogoji, vključno s cenami in kakovostjo storitev, 

ter po enakih sistemih in postopkih. Predlog funkcijske ločitve mora potrditi tudi Evropska 

komisija.  

Neodvisni regularni organ lahko ob soglasju Evropske komisije naloži tudi druge obveznosti. 

V primeru, da neodvisni regulatorni organ ugotovi, da je trg popolnoma konkurenčen, ne sme 

naložiti obveznosti, v nasprotnem primeru pa mora naložiti vsaj eno obveznost v skladu s 

principom proporcionalnosti. Vse naložene obveznosti morajo biti pojasnjene v skladu s cilji, 

navedenimi v 8. členu Okvirne direktive, ki so (EC 2009, 337/51): spodbujanje regulativne 

predvidljivosti z zagotavljanjem doslednega regulativnega pristopa v zaporednih obdobjih 

pregleda z zagotavljanjem, da v podobnih razmerah ni diskriminacije pri obravnavi podjetij, 

ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, z zaščito konkurence v korist 

potrošnikov in po potrebi s spodbujanjem konkurence na področju infrastrukture, s 

spodbujanjem učinkovitega vlaganja in inovacij na področju novih in izboljšanih 

infrastruktur, vključno z zagotavljanjem, da vse obveznosti dostopa ustrezno upoštevajo 

tveganja, ki jih sprejmejo podjetja, ki vlagajo, in z omogočanjem različnih dogovorov o 

sodelovanju med vlagatelji in strankami, ki iščejo dostop, da razpršijo naložbeno tveganje, in 

hkrati zagotovijo, da se ohranita konkurenčnost na trgu in načelo nediskriminacije, z 
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ustreznim upoštevanjem različnih pogojev glede konkurence in potrošnikov, ki obstajajo na 

različnih geografskih območjih države članice, z nalaganjem predhodnih regulatornih 

obveznosti samo, če ni učinkovite in trajnostne konkurence, ter omilitev in odprava teh 

obveznosti takoj ko je ta pogoj izpolnjen. 

Princip proporcionalnosti temelji na dejstvu, da so uporabljena tista sredstva za dosego 

določenega cilja, ki so minimalno potrebna za dosego tega cilja. 15. člen Okvirne direktive 

daje tudi moč Evropski komisiji (EC 2002d, 360–361), da izda odločitev, da so določeni 

izdelekni in storitveni trgi transnacionalni in s tem geografsko pokrivajo celotno Skupnost ali 

le njen del. Neodvisni regulatorni organi, ki so pristojni za posamezne nacionalne trge, morajo 

izvesti skupno analizo in ugotoviti, ali je treba naložiti obveznosti na transnacionalnem trgu. 

Postopki so enaki kot pri analizi na posameznih nacionalnih trgih.  

Nacionalni regulatorni organ lahko v primerih, kadar analiza trga pokaže, da pomanjkanje 

učinkovite konkurence pomeni, da utegne operater zadržati cene na previsoki ravni (EC 2009, 

337/61) ali uporabiti razkorak cen v škodo končnih uporabnikov, naloži obveznost v zvezi s 

pokrivanjem stroškov in cenovnim nadzorom, vključno z obveznostmi za stroškovno 

naravnanost cen in obveznostmi glede sistemov stroškovnega računovodstva, da se zagotovijo 

določene vrste medomrežnega povezovanja in/ali dostopa. Z namenom, da bi spodbudili 

naložbe operaterjev, vključno z naložbami v omrežja nove generacije, nacionalni regulativni 

organi upoštevajo naložbe operaterja in mu zagotovijo primerno stopnjo donosnosti naložbe 

za ustrezno vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo tveganja, povezana s posamičnim 

projektom novih naložb v omrežje.  

Struktura trgov elektronskih komunikacij se hitro spreminja, zato morajo neodvisni 

regulatorni organi trge analizirati v razumnih presledkih. Vsaka zamuda povzroča zmanjšanje 

iniciativ po investicijah in koristi za končne uporabnike. V skladu s 16. členom Okvirne 

direktive (EC 2002d, 361) morajo neodvisni regulatorni organi po končani analizi pred 

dokončno odločitvijo izvesti javno posvetovanje za zainteresirano javnost. Javno 

posvetovanje mora obsegati naslednje elemente: definicijo upoštevnih trgov, dokaz za obstoj 

pomembne tržne moči z navedbo operaterjev s pomembno tržno močjo ter podrobne podatke 

o vrsti obveznosti, ki jih regulatorni organ namerava naložiti, spremeniti ali ovreči skupaj s 

pojasnitvijo principa proporcionalnosti. Evropska komisija meni, da sta dva meseca dovolj za 

javno posvetovanje.  

Za izvedbo analiz morajo neodvisni regulatorni organi najprej zbrati podatke od vseh 

operaterjev, ki so relevantni za izvedbo analize. Operaterji morajo te podatke posredovati 

skladno z zakonodajo in direktivami Evropske skupnosti. Ko neodvisni regulatorni organi 

zahtevajo podatke od operaterjev, morajo navesti razlog in čas, v katerem te podatke 

potrebujejo. Neodvisni regulatorni organi morajo imeti tudi možnost finančnih kazni v 

primeru, da operaterji podatkov ne posredujejo.  
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Neodvisni regulatorni organi morajo pri izvedbi analiz sodelovati tudi z nacionalni organi za 

varstvo konkurence. Glede na dejstvo, da so analize izvedene v skladu s pravili 

konkurenčnega prava, je mnenje organa za varstvo konkurence izjemno pomembno. Oba 

organa si morava izmenjevati informacije, ki so pomembne za delovanje in izpolnjevanje 

njihovih nalog v skladu z zakonodajo, ki je sprejeta v posamezni članici na osnovi direktiv. 

Zelo pomembno je tudi sodelovanje med Evropsko komisijo in neodvisnimi regulatornimi 

organi ter med sami regulatornimi organi. 

Po končanem javnem posvetovanju je treba analizo posredovati še na Evropsko komisijo, ki 

lahko zahteva spremembo odločitev in ukrepov v analizi (EC 2009, L337/49-51).  

V primeru, da ima Evropska komisija pomisleke glede odločitve neodvisnega regulatornega 

organa v smislu, da odločitev pomeni ovire na posameznem upoštevnem trgu ali ni v skladu z 

direktivami, lahko zahteva, da regulatorni organ odloži odločitev za dva meseca. V tem času 

izvede ustrezna posvetovanja in lahko zahteva, da regulatorni organ spremeni svojo odločitev. 

Evropska komisija tudi pošlje neodvisnemu regulatornemu organu obrazložitev svoje 

ugotovitve skupaj s priporočilom za spremembo. Po končani in sprejeti analizi mora 

regulatorni organ javno objaviti svojo odločitev/izdati odločbo z imeni operaterjev s 

pomembno tržno močjo in naloženimi obveznostmi z namenom, da imajo vsi zainteresirani 

dostop do teh podatkov. Podatke mora poslati tudi Evropski komisiji, ki bo prav tako 

zagotovila javni dostop do teh podatkov.  

Za maloprodajne trge so obveznosti predpisane v Direktivi o univerzalni storitvi in pravicah 

uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (EC 2009, 

L337/23). Samo definiranje univerzalnih storitev zelo vpliva na ekonomsko učinkovitost 

(Alleman, Rappoport in Banerjee 2010, 90). Definiranje univerzalnih storitev mora biti 

karseda široko in fleksibilno zaradi hitrih tehnoloških sprememb na področju elektronskih 

komunikacij. Pri analizi univerzalnih storitev je ključno razlikovanje med razpoložljivostjo in 

uporabo storitev (Levin 2010, 92). Temeljna zahteva univerzalne storitve je uporabnikom na 

njihovo zahtevo zagotoviti priključek na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji po 

dostopni ceni: ta zahteva velja za zagotavljanje lokalnih, državnih in mednarodnih telefonskih 

klicev ter faksimilnih in podatkovnih komunikacij, ki jih države članice, lahko omejijo na 

primarno lokacijo ali primarno prebivališče končnega uporabnika. Omejitev za tehnična 

sredstva, s katerimi se izvede priključitev, kar dopušča žične ali brezžične tehnologije, ter 

omejitev za sredstva, s katerimi operaterji zagotavljajo del ali vse obveznosti univerzalne 

storitve, ne bi smelo biti (EC 2009, 337/11). Zagotavljanje univerzalne storitve (to pomeni 

zagotavljanje opredeljenega minimalnega nabora storitev za vse končne uporabnike po 

dostopni ceni) lahko vključuje zagotavljanje nekaterih storitev za nekatere končne uporabnike 

po cenah, ki odstopajo od tistih, ki izhajajo iz normalnih tržnih pogojev. Vendar ni nujno, da 

plačilo nadomestil podjetjem, ki so določena za zagotavljanje takih storitev v takih 

okoliščinah, povzroča izkrivljanje konkurence, če ta podjetja prejmejo nadomestilo za nastale 
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specifične neto stroške in če se breme neto stroškov povrne na konkurenčno nevtralen način 

(EC 2002e, 367). Podatkovni priključki z javnim komunikacijskim omrežjem na fiksni 

lokaciji bi morali omogočiti podporo podatkovnim hitrostim, ki bi zadostovale za dostop do 

spletnih storitev, ki se zagotavljajo po javnem internetu. Hitrost, s katero posameznik dostopa 

do interneta, je lahko odvisna od številnih dejavnikov, vključno z internetno povezljivostjo 

ponudnika/ponudnikov in tudi s posamezno aplikacijo, za katero je priključek uporabljen. 

Podatkovna hitrost, ki jo lahko podpira priključek na javno komunikacijsko omrežje, je 

odvisna od zmogljivosti naročnikove terminalske opreme in tudi od priključka. Zato ni 

primerno, da se posebne podatkovne ali bitne hitrosti določijo na ravni Evropske skupnosti. 

Prožnost je potrebna, da se državam članicam omogoči, da po potrebi sprejmejo ukrepe, s 

katerimi zagotovijo, da podatkovni priključek lahko zadovoljivo podpira podatkovne hitrosti, 

ki omogočajo funkcionalen dostop do interneta, kot to določijo države članice. Ob tem pa se 

ustrezno upoštevajo posebne razmere na nacionalnih trgih, na primer pasovne širine, ki jih 

naročniki v posamezni državi članici najpogosteje uporabljajo, in tehnično izvedljivost, če ti 

ukrepi vplivajo na zmanjšanje popačenja trga. V primeru, ko ti ukrepi povzročijo zgolj veliko 

in nepravično breme za določeno podjetje, se lahko ob ustreznem upoštevanju stroškov in 

prihodkov, prav tako pa tudi nematerialnih koristi, ki izhajajo iz zagotavljanja zadevne 

storitve, vključijo v vsak izračun neto stroškov za obveznost zagotavljanja univerzalne 

storitve. Uporabi se lahko tudi alternativno financiranje osnovne omrežne infrastrukture, kar 

vključuje sredstva Evropske skupnosti ali nacionalne ukrepe v skladu z zakonodajo 

Skupnosti. Zaradi tehnološkega in tržnega razvoja se omrežja vedno bolj selijo na tehnologijo 

»internetnega protokola« (angl. IP) in potrošniki imajo vedno večjo izbiro med vrsto 

konkurenčnih ponudnikov govornih storitev. V skladu z načelom subsidiarnosti so države 

članice tiste, ki morajo na osnovi objektivnih meril odločiti, katera podjetja so določena za 

zagotavljanje univerzalne storitve, pri čemer ustrezno upoštevajo zmožnost in pripravljenost 

podjetij, da sprejmejo vse ali del obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve. Nacionalni 

regulativni organi lahko po pregledu Evropske komisije in če je to potrebno, naložijo najnižje 

zahteve za kakovost storitve podjetjem, ki ponujajo javna komunikacijska omrežja, da se 

zagotovi, da se storitve in aplikacije, ki so odvisne od tega omrežja, izvedejo vsaj z najnižjim 

standardom kakovosti. Države članice bi morale v prihodnjih IP-omrežjih, kjer je 

zagotavljanje storitev lahko ločeno od zagotavljanja omrežja, določiti najbolj ustrezne ukrepe 

za zagotovitev razpoložljivosti javnodostopnih telefonskih storitev, ki se zagotavljajo z 

uporabo javnih komunikacijskih omrežij, in neprekinjenega dostopa do storitev v sili v 

primerih izredno hude okvare na omrežju ali višje sile, ob upoštevanju prioritet različnih vrst 

naročnikov in tehničnih omejitev. Univerzalna storitev predstavlja način regulacije 

maloprodajnih storitev in način definiranja univerzalne storitve tudi vpliva na ustrezen način 

izbora predhodne regulacije. V primeru, da bi univerzalna storitev določala obveznost visokih 

hitrosti dostopa, bi slednje tudi vplivalo na priporočeno intenzivnost predhodne regulacije. 

Vsekakor pa bi bila lahko predmet naslednjih analiz določitev univerzalne storitve glede na 
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stanje predhodne regulacije ob upoštevanju dejavnikov razvoja v posamezni državi članici 

Evropske skupnosti.  

4.1.2 Vpliv direktiv Evropske skupnosti na zakonodajo v Sloveniji 

Republika Slovenija je evropske direktive dosledno implementirala v veljavno zakonodajo. 

Trenutno veljavni zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju tudi ZEKom) je stopil 

v veljavo 15. februarja 2007. Zakon o elektronskih komunikacijah predpisuje, da se s 

predhodno regulacijo ureja zagotavljanje učinkovite konkurence v primeru ugotovitve obstoja 

operaterja s pomembno tržno močjo. Nadalje zakon v skladu z navodili Evropske komisije 

predpisuje, katere kriterije mora regulatorni organ (v Sloveniji APEK) upoštevati pri določitvi 

operaterja s pomembno tržno močjo ali za določitev, kdaj imata dva operaterja ali več 

operaterjev pomembno tržno moč skupaj. Regulatorni organ mora na področju zagotavljanja 

in izvajanja elektronskih komunikacij v skladu z načeli konkurenčnega prava in ob doslednem 

upoštevanju vsakokratnega priporočila Evropske komisije o upoštevnih trgih izdelkov in 

storitev na področju elektronskih komunikacij s splošnim aktom določiti izdelekne, storitvene 

in geografske trge, ki ustrezajo razmeram v državi. Pri tem sodeluje z organom, pristojnim za 

varstvo konkurence. APEK je v sklopu splošnega akta (APEK 2008, 2) za namen tržne 

analize predpisal enake upoštevne trge, kot jih je v svojih priporočilih navedla Evropska 

komisija (EC 2007, 1–3). Če Evropska komisija na področju zagotavljanja in izvajanja 

elektronskih komunikacij z odločbo določi meddržavne trge, mora biti tudi vsaka določitev 

meddržavnih trgov APEK-a v skladu z odločbo Evropske komisije.  

Časovni intervali pri analizi upoštevnih trgov ne smejo biti daljši od dveh let. Če na osnovi 

analize upoštevnega trga APEK ugotovi, da predmetni trg ni dovolj konkurenčen, mora z 

odločbo določiti operaterja oziroma operaterje s pomembno tržno močjo na tem trgu. Pred 

izdajo odločbe pa lahko pridobi še mnenje organa, pristojnega za varstvo konkurence. Z 

odločbo mora APEK naložiti operaterju s pomembno tržno močjo vsaj eno izmed naslednjih 

obveznosti, opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah: obveznost zagotavljanja 

preglednosti, enakega obravnavanja, ločitve računovodskih evidenc, dopustitve operaterskega 

dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, obveznost cenovnega 

nadzora in stroškovnega računovodstva, regulacija maloprodajnih cen v primeru, če z 

medoperaterskimi obveznostmi ne more doseči cilja, obveznost zagotavljanja minimalnega 

nabora zakupljenih vodov ter izbire in predizbire izvajalcev javnih komunikacijskih storitev. 

Obveznosti regulacije maloprodajnih cen lahko vključujejo naslednje prepovedi: 

zaračunavanje prekomernih cen, oviranje vstopa na trg, omejevanje konkurence s 

postavljanjem prenizkih cen in dajanje neupravičene prednosti določenim uporabnikom. 

APEK mora z odločbo naložiti določenemu operaterju s pomembno tržno močjo na področju 

zagotavljanja priključitve in uporabe javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji 

obveznost, da omogoči svojim naročnikom dostop do storitev vseh medomrežno povezanih 

izvajalcev javnosti dostopnih storitev, in sicer: pri vsakem klicu z uporabo posebne številke 
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izbranega izvajalca in s predizbiro izvajalca, ki jo je možno preklicati ob vsakem klicu z 

uporabo posebne številke izbranega izvajalca. Operaterji, ki imajo obveznost izbire in 

predizbire, morajo stroškovno oblikovati cene za operaterski dostop in medomrežno 

povezovanje v zvezi z izbiro in predizbiro operaterja. Operaterji z naloženo obveznostjo lahko 

naročniku zaračunavajo le enkraten stroškovno utemeljen znesek, ki pokrije stroške izvedbe 

predizbire operaterja. Ne glede na to pa ta znesek ne sme biti tako visok, da bi naročnike 

odvrnil od uporabe te zmogljivosti.  

Nadalje Zakon o elektronskih komunikacijah (2007) predpisuje tudi način sodelovanja 

slovenskega regulatornega organa APEK z organom, pristojnim za varstvo konkurence, ter z 

drugimi regulatornimi organi in Evropsko komisijo. APEK in organ za varstvo konkurence si 

morata izmenjevati informacije in sodelujeta pri izvajanju tržnih analiz. Zakon tudi ustrezno 

predpisuje sodelovanje med Evropsko komisijo in APEK-om ter pristojnosti Evropske 

komisije v skladu s sprejetimi direktivami.  

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da so direktive Evropskega parlamenta in sveta 

glede ukrepov predhodne regulacije dosledno zapisane tudi v slovenskem pravnem redu in s 

tem podajajo možnost za izvajanje ustrezne regulatorne dejavnosti APEK-a in tudi Urada za 

varstvo konkurence (potrebna bo le še ustrezna definicija univerzalne storitve). Slednji je 

pristojen za izvajanje naknadne regulacije v skladu z Zakonom o varstvu konkurence, ki bo 

opisana v nadaljevanju v sklopu podpoglavja 4.1.4. 

4.1.3 Sektorska politika 

Poleg predhodne regulacije je pomembna tudi implementacija t. i. sektorske politike, ki je 

naravnana na dolgoročno rast in realizacijo ključnih projektov operaterjev na trgu (Flacher in 

Hugues 2008, 364–377). Poglejmo najprej trženje mednarodnih medoperaterskih storitev, ki 

je povezano z možnostjo ponudbe storitev na posameznih nacionalnih geografskih trgih. 

Operaterji uporabljajo tržne in netržne strategije. Prve se nanašajo na vprašanje, na katere trge 

in s katerimi izdelki vstopiti, druge pa vključujejo načine, kako vplivati na posamezne vladne 

odločitve. Za slednje je ključnega pomena povezava z vladnimi organi (Hagedoorn in 

Kranenburg 2008, 128). Zato je učinkovita regulacija na teh trgih in enake možnosti za vse 

igralce na trgu ključnega pomena tudi pri trženju mednarodnih storitev. Predvsem je osnovno 

vprašanje, kako vstopiti na tuje trge oziroma kje je točka preloma, ko operater vstopi iz 

medoperaterskega delovanja na maloprodajni trg na posameznem geografskem oz. 

storitvenem trgu. Pred vstopom na posamezni maloprodajni trg je treba narediti tudi temeljito 

finančno analizo, ki vsebuje oceno sedanjega tržnega potenciala, napoved bodočega tržnega 

potenciala in tveganja, napoved prodajnega potenciala, napoved stroškov in dobička ter oceno 

stopnje donosnosti naložb (Kotler 1996, 414). Višina teh parametrov je močno odvisna od 

učinkovitosti tako predhodne regulacije kot ustrezne sektorske politike na posameznem trgu. 

Evropska komisija poudarja tri glavne prioritetne cilje sektorske politike glede uvedbe 
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širokopasovnega dostopa (Picot in Wernick 2007, 665): ustvariti odprt, konkurenčen in 

enoten evropski trg, povečati sektorske investicije za 80 % ter promoviranje skupne evropske 

informacijske družbe. Za dosego ciljev Komisija priporoča ustrezne strategije z vidika 

ponudbe in povpraševanja. Na strani ponudbe priporoča uvedbo strukturnih skladov in 

lokalno podporo pri izgradnji širokopasovnih omrežij. Države članice so uporabile različne 

strategije za pospeševanje izgradnje širokopasovnih omrežij: partnerstvo z lokalnimi vladnimi 

organizacijami, ugodne kredite za operaterje za potrebe postavitve širokopasovnih omrežij na 

izbranih področjih, finančno pomoč zasebnemu sektorju pri izgradnji omrežij, financiranje 

inovativnih pilotnih projektov in javno-zasebna partnerstva. Na strani povpraševanja pa so 

spodbujale razvoj projektov, kot je e-zdravje, e-javna uprava, e-učenje in e-poslovanje ter s 

tem razvoj novih širokopasovnih aplikacij, njihovo uporabo in s tem povečano povpraševanje 

po širokopasovnem dostopu. Ko bo stopnja penetracije širokopasovnega dostopa dosegla 

zadosten nivo, bi lahko države članice tudi predpisale zahtevan dostop preko širokopasovnega 

dostopa kot univerzalno storitev, skladno z Direktivo o univerzalnih storitvah (EC 2009, 

L337/22). Evropska komisija tudi zagovarja način regulacije preko lestvice investicij. To 

pomeni v začetni fazi storitveno konkurenco in kasneje, ko operaterji vstopniki zaslužijo 

dovolj za svoje investicije, postopno gradijo svoja lastna omrežja in s tem se ustvarja 

infrastrukturna konkurenca. Torej mora regulacija podpirati tako storitveno kot 

infrastrukturno konkurenco. Vendar sama lestvica investicij še ni bila potrjena v praksi 

(Höffler 2005, 12). Pri regulaciji izgradnje omrežij nove generacije, ki se nanašajo na dostop 

preko optičnih omrežij, pa je treba upoštevati, da obstajajo strukturne ovire za razvoj 

infrastrukturne konkurence, kar morata upoštevati tako država kot regulator (Wik Consult 

2008, 9). Te so še posebej izrazite v predelih z nizko gostoto naseljenosti oz. v ruralnih 

področjih. Sektorska politika mora pri regulaciji omrežij nove generacije tudi zagotoviti, da 

sta razvezava zanke in podzanke (v primeru skrajšave optične zanke) regulirani v skladu s 

principi tehnološke nevtralnosti, ki vključuje bakreni in optični dostop. Prednost prvega 

vstopnika je zaradi velikih investicij in omejenega potenciala na trgu še posebej izrazita pri 

ponudbi dostopa preko omrežij nove generacije. Regulatorji morajo zmanjšati zamik med 

naložitvijo obveznosti in njihovo dejansko uveljavitvijo v praksi.  

V praksi je težko predvideti, ali bodo pri sodelovanju javnega in zasebnega sektorja nastopile 

določene prednosti (Gomez - Barosso, Feijoo 2010, 494). Skupne politike glede javno-

zasebnega partnerstva ni mogoče postaviti. Vsaka lokalna skupnost ima različne ekonomske 

in socialne zahteve glede združevanja oz. konvergence omrežij (Horan in Schooley 2004, 

205–218). Reševanje problematike dostopa omrežij nove generacije bo zahtevalo predvsem 

inovativne rešitve (Cave, Prosperetti in Doyle 2006, 242–255). Inovativne in dinamične 

rešitve so tiste, ki jih lahko razumno javno-zasebno partnerstvo tudi ponudi.  

Obstaja veliko različnih oblik iniciativ glede javnih investicij v izgradnjo infrastrukture za 

ponujanje storitev elektronskih komunikacij. Razdelimo jih lahko na tri tipe (Cave in Martin 

2010, 506). Prva je oblika, kjer so javni izdatki upravičeni z namenom, da se hendikepiranim 
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skupinam ljudi ali lokalnim skupnostim omogoči storitev, ki jim omogoča normalno 

vključevanje v ekonomsko, politično in socialno življenje. Naslednje je dejstvo, da 

pospeševanje hitrih omrežij omogoča gospodarsko rast in ponovno okrevanje gospodarstva 

preko pospeševanja investicij. Študija francoskega regulatorja je dokazala, da investicije 

lokalnih skupnosti v Franciji povečujejo dostopnost in hitrosti širokopasovnega dostopa, 

povečujejo konkurenčnost in spodbujajo zasebne investicije. V Evropi obstaja več področij, 

kjer je prisotna tako dostopovna infrastruktura Telekoma kot kabelsko omrežje. Bakreno 

omrežje Telekoma se lahko nadgradi v omrežje nove generacije v obliko optika do uličnega 

kabineta (angl. FTTC) ali v obliko optika do doma (angl. FTTH). V taka področja javne 

investicije niso potrebne, saj lahko privedejo do zastoja zasebnih investicij ali pa omejujejo 

konkurenčnost na trgu. Vendar to ne pomeni, da tukaj sektorska in regulatorna politika nista 

potrebni. Še vedno je treba preprečiti eventualna ozka grla na določenih delih ozemlja. Tak 

primer je odločitev francoske vlade, ki je uzakonila načine in pogoje, pod katerimi lahko 

operaterji soinvestirajo v ožičenje v končni stavbi, kjer se nahajajo končni uporabniki, in 

imajo na ta način vsi dostop do končnih uporabnikov. V primeru, da ni javnih investicij v 

izgradnjo omrežij nove generacije na določenem področju, kjer obstaja le eno obstoječe 

omrežje, je prisoten konflikt med cilji, da se izgradi omrežje nove generacije, in regulatornim 

ciljem odprtega dostopa, ki omogoča dostop preko izgrajene infrastrukture tudi ostalim 

operaterjem (Cave in Hatta 2009, 488–505). Regulatorji so na to odgovorili z različnimi 

regulatornimi politikami: z začasno odsotnostjo obveznosti, z obveznostjo naložitve le 

določenih dostopovnih izdelkov, z naložitvijo ugodne cenovne politike glede določenih 

dostopovnih izdelkov ali pa z naložitvijo stroškovnih cen, ki so ugodnejše za ponudnika 

dostopa oz. operaterja, ki je zgradil dostopovno omrežje. Pomembno je tudi analizirati vpliv 

javnih investicij na stroške in prihodke izgradnje omrežja nove generacije. Vladne odločitve 

lahko vplivajo tako na javno kot na zasebno povpraševanje. Pri odločitvi, kako in kje 

investirati, je treba upoštevati naslednje dejavnike (Cave in Martin 2010, 511–512): 

 treba je definirati jasne cilje z namenom razporeditve potrebnih virov za dosego teh 

ciljev. Najpomembnejši je razvoj hitrih omrežij z namenom večje gospodarske rasti; 

 treba je upoštevati skupni donos na vse investicije in ne ločeno le za javne investicije. 

Javne investicije naj se izvajajo na področjih, kjer ni zasebnih investicij, oziroma na 

področjih, kjer konkurenčne sile ne pritegnejo pokritja ozemlja od zasebnih investitorjev;  

 celotno ozemlje ne bo pokrito z optičnim signalom tudi v daljšem časovnem obdobju, 

zato je treba programe razvoja na teh področjih zagotoviti z drugimi ekvivalentnimi 

storitvami; 

 implementacija nacionalnega programa razvoja širokopasovnega dostopa mora temeljiti 

na doseženem dogovoru med vodilnim Telekomom in operaterji, ki ponujajo storitve 

preko njegovega omrežja. Idealni dogovor bi temeljil na odprtem dostopu za vse 

operaterje in ne na dominantnem položaju vodilnega operaterja ter bo omogočal uporabo 

obstoječih omrežnih elementov; 
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 lokalne skupnosti morajo poskrbeti, da revnejši predeli ne bodo zaostajali. Ravnotežje 

med nacionalnim in lokalnim interesom je odvisno od politične kulture in finančnega 

centra odločanja.  

Ko bodo javne investicije in javno-zasebna partnerstva na področju elektronskih komunikacij 

pogostejša, pa bo mogoče ugotoviti, kateri modeli v praksi delujejo in kateri ne. V 

nadaljevanju podajamo rešitve razvoja sektorske politike glede omrežij nove generacije na 

osnovi optičnega dostopa v posameznih državah, in sicer v Singapurju, na Novi Zelandiji in v 

Avstraliji. V primeru izgradnje nacionalnih omrežij je potrebna koordinacija z vodilnim 

Telekomom, ki ima v lasti bakreno omrežje. Slednje trenutno verjetno zadostuje za potrebe na 

maloprodajnem trgu. V Singapurju so ustanovili neodvisno podjetje (Cave in Martin 2010, 

511), pri ustanovitvi katerega je sodeloval tudi vodilni operater. V podjetje je vložil določena 

sredstva iz svojega obstoječega širokopasovnega omrežja. V dveh letih in pol mora svoj delež 

v novoustanovljenem neodvisnem podjetju znižati na 25 %. V primeru izgradnje nacionalnih 

omrežij širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja je treba uporabiti obstoječe cevi in 

kanalizacijo vodilnega operaterja ter s tem zmanjšati stroške izgradnje. V primeru Avstralije ti 

stroški predstavljajo kar 10–20 % vseh stroškov. V primeru, da vodilni operater obdrži svoje 

bakreno omrežje in ponuja širokopasovne storitve na maloprodajnem trgu, bi to znižalo donos 

na investicije pri izgradnji optičnega omrežja. Trenutno je mogoče večino potreb končnih 

uporabnikov zadovoljiti preko bakrenega dostopa. V primeru večjih potreb pa se lahko 

vodilni operater odloči za izgradnjo hibridnega omrežja z bakrenim omrežjem do končnih 

strank ter na bistveno cenejši način, kot izgradnja celotnega optičnega dostopa zadovolji 

potrebe na trgu. Torej je treba vodilnega operaterja vključiti v nacionalne programe izgradnje 

optičnega dostopa, da se zagotovi potreben donos na investicije. V Avstraliji se je vlada 

odločila, da ustanovi podjetje v 100 % državni lasti. Zaradi znižanja stroškov pri izgradnji 

optičnega dostopa želi pridobiti del omrežja vodilnega operaterja Telstre. Vendar se pri 

izvedbi pojavlja več problemov, saj Telstra ne želi funkcionalne delitve svojega omrežja. Na 

Novi Zelandiji je vlada izrazila interes, da sodeluje z lokalnimi operaterji pri izgradnji 

optičnega dostopa (kot lokalni operater na teh področjih lahko deluje tudi vodilni operater 

Telecom New Zealand). Vlada bo pokrila fiksne stroške izgradnje, lokalni operaterji pa le 

variabilne stroške. S tem bo tveganje izgradnje omrežja v celoti prevzela država. Leta 2003 je 

Evropska komisija v skladu z 87. členom Okvirne direktive Evropskega parlamenta in sveta 

obrazložila, da je upravičenost (Sadowski, Nucciarella, in Rooij 2009, 585) izgradnje in 

sofinanciranja širokopasovnih omrežij na območju belih lis, kjer ni pobud zasebnega sektorja 

za investicije, ter na področju sivih lis, kjer so pobude zadosti visoke le glede ponudbe 

osnovnih storitev. Do sofinanciranja pa niso upravičena področja, kjer obstajata vsaj dve 

konkurenčni telekomunikacijski infrastrukturi. V Sloveniji je konec leta 2007 Ministrstvo za 

gospodarstvo objavilo prvi razpis in julija 2010 drugi razpis za pridobitev sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (APEK 2010b, 43) za gradnjo, upravljanje in 

vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih. Predmet javnega 

razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v lokalnih skupnostih na območju 
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belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Na razpisu 

lahko sodelujejo lokalne skupnosti, ki so predhodno izbrale izvajalca gradnje, upravljanja in 

vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja – soinvestitorja. Namen gradnje navedenega 

omrežja je pospešena gradnja širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej na 

podeželskih območjih, in povezovanje teh omrežij z nacionalnimi hrbteničnimi ter 

enakomernejša teritorialna razvitost omrežij in storitev. Odprto širokopasovno omrežje je 

dostopno in odprto vsem operaterjem pod enakimi pogoji, s čimer je preprečeno monopolno 

ravnanje upravljavca omrežja. Poleg tega z lastnimi sredstvi zgrajeni del omrežja upravlja 

upravljavec z namenom ustvarjanja dobička, medtem ko z državnimi in evropskimi sredstvi 

zgrajeni del omrežja upravlja upravljavec neprofitno. Izbrani upravljavec bo lahko upravljal z 

delom omrežja, ki ga je zgradil z lastnimi sredstvi, 20 let, potem pa ga bo neodplačno na 

lastne stroške prenesel v last lokalne skupnosti. Lokalna skupnost lahko potem podaljša 

pogodbo za upravljanje in vzdrževanje ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja. 

Odprto širokopasovno omrežje po pokritosti ne bo primerljivo z bakrenim omrežjem družbe 

Telekom Slovenije, saj bo v fazi, ko bo v celoti izgrajeno, pokrivalo le 29 % vseh slovenskih 

naselij. V Sloveniji je na prvem razpisu uspešno kandidiralo 12 občin oz. lokalnih skupnosti. 

Vsekakor pa gre v tem primeru sektorske politike za eno izmed akcij pospeševanja 

širokopasovnega dostopa na področjih, kjer operaterji nimajo ekonomskega interesa na 

nacionalnem nivoju. S tega vidika je treba gledati Slovenijo kot enoten geografski trg tudi za 

potrebe specifične sektorske predhodne regulacije.  

Nadalje je treba omeniti namen digitalne agende, ki jo je predstavila Evropska komisija (EC 

2010b, 1–41) in ki naj bi močno prispevala k gospodarski rasti EU, koristi digitalne agende pa 

naj bi uživala celotna družba. Digitalna agenda je prva od sedmih najvidnejših pobud v okviru 

strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Agenda določa sedem 

prednostnih področij ukrepanja, in sicer: vzpostavitev enotnega digitalnega trga, izboljšanje 

interoperabilnosti, povečanje zaupanja v internet in okrepitev internetne varnosti, občutno 

povečanje hitrosti spletnega dostopa, povečanje naložb v raziskave in razvoj, širjenje digitalne 

pismenosti znanj ter vključevanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za 

odziv na družbene izzive, kot so podnebne spremembe in staranje prebivalstva. Večina trgov 

držav članic je postala konkurenčnejših, vendar so to še vedno le nacionalni trgi. Poleg tega 

pa so med državami članicami velike razlike v konkurenčnosti. Telekomunikacijski sektor je 

sicer dobro prestal finančno krizo leta 2009, vendar je za njegovo nadaljnjo rast bistveno 

dosledno izvajanje obstoječih predpisov in naložbe v inovativne storitve. Ciljna hitrost 

internetnih povezav za leto 2020 je najmanj 30 Mbit/s za vse evropske državljane, polovica 

evropskih gospodinjstev pa naj bi takrat imela internetne priključke s hitrostjo najmanj 100 

Mbit/s. Danes je v Evropi le 1 % hitrih optičnih povezav v primerjavi z 12 % na Japonskem in 

15 % v Južni Koreji. Glede okrepitev zaupanja in varnosti je treba poudariti, da je to možno 

zagotoviti z bolj usklajenim evropskim odzivom na spletne napade in s poostrenimi pravili za 

zaščito podatkov. Možno bi bilo od spletnih operaterjev zahtevati, da svoje uporabnike 

obveščajo o kršitvah varnosti v zvezi z osebnimi podatki. Komisija tudi namerava odpreti 
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dostop do zakonitih spletnih vsebin s poenostavitvijo prenosa avtorskih pravic, upravljanje teh 

pravic in čezmejno izdajanje licenc, saj spletne trge v Evropske skupnosti še zmeraj ločujejo 

ovire, ki otežujejo dostop do vseevropskih telekomunikacijskih storitev ter digitalnih storitev 

in vsebin. Cilj digitalne agende je tudi spodbuditi zasebne naložbe z evropskimi programi 

regionalnega financiranja in povečati sredstva za raziskave na ravni Evropske skupnosti. 

Naložbe Evropske skupnosti v raziskave na področju informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij so več kot dvakrat manjše od ameriških (v letu 2007 je bila razlika 37 milijard 

evrov v primerjavi z 88 milijardami evrov). V Sloveniji je v zadnjem obdobju opaziti močan 

upad vlaganj v gradnjo širokopasovnih, predvsem optičnih omrežij, med drugim zaradi 

posledic gospodarske krize in drastičnega zmanjšanja prihodkov iz naslova teh omrežij 

(Grašič 2010, 2). Zato so javna sredstva in napori za javno-zasebna partnerstva toliko 

pomembnejši. Način izvajanja sektorske politike torej močno vpliva na stanje na trgu 

elektronskih komunikacij predvsem z vidika dosežene penetracije in višine hitrosti v dostopu. 

S tem pa vpliva tudi na izbiro ustrezne oblike predhodne regulacije. Sektorska politika teh 

pokazateljev na trgu dejansko vpliva preko na izbiro ustreznega modela predhodne regulacije 

v posamezni državi.  

4.1.4 Načini naknadne regulacije  

Pomembno je navesti tudi pristojnosti v sklopu konkurenčnega prava oz. možnosti v sklopu 

naknadne regulacije (angl. expos). Poznavanje slednjega je zelo pomembno pri odločitvi, ali 

pravila slednjega na posameznem trgu zadostujejo. V nasprotnem primeru je potrebna 

izpolnitev tudi ostalih dveh kriterijev v podpoglavju 4.1.1 – predhodna regulacija ter s tem 

določitev upoštevnega trga in na njem potencialnega operaterja s pomembno tržno močjo ter 

naložitev ustreznih obveznosti. Naknadno regulacijo v Sloveniji opredeljuje Zakon o 

preprečevanju omejevanja konkurence. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence 

(ZPOmK-1 2008, 3525) Uradu za varstvo konkurence nalaga, da spremlja in analizira 

razmere na trgu, če so pomembne za razvijanje učinkovite konkurence, vodi postopke in 

izdaja odločbe v skladu z zakonom ter daje Državnemu zboru Republike Slovenije in vladi 

mnenja o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Ključni nalogi sta preprečevanje 

omejevalnih sporazumov in preprečevanje zlorabe prevladujočega položaja. Prepovedani in 

nični so sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij, 

katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju 

Republike Slovenije. Urad pri ugotavljanju prevladujočega položaja upošteva zlasti tržni 

delež, možnosti za financiranje, pravne ali dejanske vstopne ovire, dostop do dobaviteljev ali 

trga in obstoječo ali potencialno konkurenco. Zlorabo prevladujočega položaja po Zakonu o 

preprečevanju omejevanja konkurence pomenijo zlasti: 

 posredno ali neposredno določanje nepoštenih prodajnih ali nakupnih cen ali drugih 

nepoštenih poslovnih pogojev, 

 omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega napredka v škodo potrošnikov, 
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 uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, če je s tem 

sopogodbenik postavljen v konkurenčno slabši položaj, 

 zahteva, da se za sklepanje pogodb sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali 

glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb. 

Po tem zakonu se šteje, da ima podjetje prevladujoč položaj, če je njegov tržni delež na trgu 

Republike Slovenije višji od 40 %. Nadalje se šteje, da ima dvoje ali več podjetij prevladujoč 

položaj, če je njihov tržni delež na trgu Republike Slovenije višji od 60 %. Vendar gre v tem 

primeru za naknadno ugotavljanje pomembne tržne moči, medtem ko gre v primeru 

predhodne regulacije za predhodno analizo trga in nalaganje ustreznih ukrepov. Predvsem je 

pomembna tudi ugotovitev, da je področje elektronskih komunikacij zelo specifično in je 

zaradi visokih ovir na trgu ter s tem velikih investicij in samega razvoja v preteklosti zelo 

pomembna predhodna regulacija. Naknadna regulacija rešuje le specifične probleme v sklopu 

sodelovanja s sektorskimi regulatorji predhodne regulacije. Urad za varstvo konkurence 

pogosto nima zadosti informacij za samostojno odločanje in deluje le v primeru prijav 

udeležencev na trgu. Odločitve pa vedno sprejme le v sodelovanju s sektorskim regulatorjem, 

ki je v Sloveniji APEK.  

4.1.5 Upoštevni medoperaterski trgi  

Na osnovi metode treh kriterijev je potrebno definiranje medoperaterskih upoštevnih trgov. 

Medoperaterski upoštevni trgi so ključni pri regulaciji omrežij v času razvoja omrežij nove 

generacije in nujnosti nudenja dostopa tudi operaterjem brez lastnega dostopovnega omrežja. 

V času razvoja omrežij nove generacije se gradi širokopasovni dostop večjih hitrosti, kot ga 

omogoča le starejše bakreno omrežje. Na teh definiranih upoštevnih trgih je treba narediti 

analizo stanja na osnovi izbranih kriterijev iz podpoglavja 4.1.1, ugotoviti obstoj operaterja s 

pomembno tržno močjo in naložiti ustrezne obveznosti za zagotovitev konkurenčnosti na trgu 

– vse z namenom zagotoviti dolgoročne koristi za končne uporabnike in čim več iniciativ po 

investicijah pri operaterjih. Evropska komisija je na področju širokopasovnega dostopa 

priporočila definiranje medoperaterskih upoštevnih trgov bitnega toka in razvezave zanke. 

Ostali upoštevni trgi, ki jih je priporočila Evropska komisija, pa se nanašajo na ostala ozka 

konkurenčna grla omrežij elektronskih komunikacij. Predmet naše raziskave bodo predvsem 

dostopovna omrežja in s tem v zvezi problematika pri zagotavljanju dostopa do končnih 

strank.  

4.1.6 Analiza vključitve potrebnih storitev na upoštevna trga medoperaterskega dostopa 

Kot smo že navedli, ločimo medoperaterske in maloprodajne upoštevne trge. Osnova za 

določitev medoperaterskih upoštevnih trgov pa je vsekakor vertikalno povezan maloprodajni 

trg in s tem storitve na tem trgu. Razmere na maloprodajnem trgu vplivajo na izvajanje 
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regulacije na medoperaterskih upoštevnih trgih. Na področju tehnologij, ki se uporabljajo za 

zagotovitev maloprodajne storitve širokopasovnega dostopa, je mogoče razlikovati med 

žičnim, brezžičnim in fiksnim brezžičnim dostopom (Picot in Wernick 2007, 661). Med žične 

dostopovne tehnologije sodi xDSL-tehnologija, katere dostop se izvaja preko bakrenega 

omrežja, optični dostop, ki nadomešča bakreni dostop, elektroenergetsko in kabelsko omrežje. 

Brezžične tehnologije vključujejo 3G-mobilna in satelitska omrežja, medtem ko fiksne 

brezžične tehnologije vključujejo tehnologije WiFi in WiMax. Za ponujanje širokopasovnega 

dostopa sta v svetu najbolj razširjena DSL-tehnologija in kabelsko omrežje ter v zadnjem času 

tudi optični dostop. xDSL-tehnologijo preko dostopa z bakrenim omrežjem postopno 

zamenjuje optični dostop (zgrajen iz optičnih vlaken). Širokopasovni dostop je temelj razvoja 

elektronskih komunikacij, zato bomo v tem poglavju analizirali ugotovitve Evropske komisije 

glede definiranja potrebnih upoštevnih trgov za potrebe širokopasovnega dostopa do omrežja.  

Analizo upoštevnih medoperaterskih dostopovnih trgov razvezave zanke in bitnega toka je v 

primeru ugotovitve obstoja obeh upoštevnih trgov na posameznem geografskem trgu najbolje 

narediti skupaj (EC 2007, 31–35). Evropska komisija je v svojih priporočilih oz. pri razlagi 

priporočil trga definirala ločeno navkljub dejstvu, da so medoperaterske storitve na trgu 

namenjene zagotavljanju iste maloprodajne storitve fiksnega širokopasovnega dostopa. Oba 

trga izpolnjujeta merila treh kriterijev. Prvi je kriterij visokih ovir za vstop na trg, saj je v 

obeh primerih treba zagotoviti dostop do končnih uporabnikov preko investicij v dostopovno 

omrežje. V primeru ugotavljanja izpolnjevanja drugega kriterija je treba za definiranje 

upoštevnega trga ugotoviti, da se struktura trga za vstopnimi ovirami ne nagiba k učinkoviti 

konkurenci. V primeru, da na trgu obstaja veliko možnosti alternativnega dostopa preko 

kabelskih omrežij, brezžičnih tehnologij, optike in razvezave zanke, lahko slednje povzroči, 

da se struktura trga bitnega nagiba k učinkoviti konkurenci in definiranje tega upoštevnega 

trga ni potrebno. To se zgodi v primeru, da je stopnja penetracije na maloprodajnem trgu 

širokopasovnega dostopa in stopnja razvezanih zank zelo visoka in alternativni operaterji 

tekmujejo z vodilnim operaterjem pri ponudbi širokopasovnega dostopa na maloprodajnem 

trgu v večjem predelu države. S tem povzročajo cenovne pritiske na medoperatersko ponudbo 

širokopasovnega dostopa vodilnega operaterja. Nadalje pa Evropska komisija ugotavlja, da to 

v večini držav EU trenutno še ne drži in da teh cenovnih pritiskov v bližnji prihodnosti tudi še 

ni pričakovati. Tudi merilo tretjega kriterija ni izpolnjeno, saj samo s pravili konkurenčnega 

prava ni mogoče izvajati ustrezne regulacije. Trg razvezave zanke in bitnega toka ni 

učinkovito konkurenčen. Trga razvezave zanke in bitnega toka se razlikujeta glede na lokacijo 

ponudbe dostopa in glede na fleksibilnost pri zagotavljanju medoperaterskih elementov za 

ponudbo maloprodajnih storitev. Storitve bitnega toka so na lestvici investicij višje kot 

storitve razvezave zanke, kar pomeni, da so investicije za dostop do končnih uporabnikov 

preko storitev bitnega toka manjše. Operater, ki vstopa na maloprodajni trg preko 

medoperaterskega trga razvezave zanke, laže kontrolira dostop do končnega uporabnika in je 

tudi fleksibilnejši. V primeru zakupa storitve se operater poveže na glavnem delilniku (angl. 

Main Distribution Frame oz. MDF). Za operaterja, ki vstopa na trg preko razvezave zanke, 
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ponudba bitnega toka ni substitut. V primeru, da operater dostopa do končnih uporabnikov 

preko storitev razvezave zanke, je njegova pripravljenost za zamenjavo storitve za storitve 

bitnega toka odvisna tudi od investicije, ki jo že izvedel za dostop do končnih uporabnikov 

preko storitev na trgu razvezave zanke. Storitve razvezave kabelskih omrežij ne moremo 

uvrstiti na trg razvezave zanke, saj imajo omejen obseg pokritja prebivalstva z omrežjem pa 

tudi omrežje zaradi svoje arhitekture ne omogoča razvezave zanke in tako se preko kabelskih 

omrežij ne more ponuditi ekvivalentne storitve. Prav tako storitev kabelskega 

širokopasovnega dostopa po mnenju Evropske komisije ne moremo uvrstiti na upoštevni trg 

bitnega toka zaradi omejenega pokritja in zaradi dejstva, da storitve na trgu niso zamenljive, 

saj so stroški pri menjavi operaterjev z xDSL omrežja na kabelsko omrežje visoki pa tudi 

ponudniki lahko diskriminirajo med obstoječimi in novimi zakupniki operaterskih storitev. V 

primeru visokih tržnih deležev kabelskih operaterjev na maloprodajni ponudbi 

širokopasovnega dostopa pa morajo regulatorji presoditi, ali niso posredne omejitve zadosti 

visoke, da se s tem vpliva na neobstoj pomembne tržne moči na medoperaterskem trgu 

bitnega toka. Nadalje Evropska komisija ugotavlja, da so vse storitve bitnega toka ne glede na 

hitrosti prenosa substituti in da jih je treba zaradi posredne zamenljivosti na maloprodajnem 

trgu tudi na medoperaterskem nivoju uvrstiti na isti upoštevni trg.  

4.1.7 Dodatna analiza upoštevnega trga bitnega toka  

Priporočila Evropske komisije (2007) definirajo medoperaterski upoštevni trg bitnega toka, ki 

naj vključuje le storitev bitnega toka preko xDSL-omrežja, ki ga večinoma nudijo Telekomi 

in je sestavljena iz dostopa (bakrene parice ali optična vlakna), združevalnika oz. 

multiplekserja, IP ali ATM omrežja in storitve, ki predstavljajo ekvivalent bitnemu toku z 

vidika zamenljivosti na strani ponudbe in povpraševanja. Koliko elementov sestavlja storitev, 

je odvisno od nivoja priključitev posameznega operaterja. Povpraševanje po storitvi xDSL je 

neelastično tam, kjer so prisotne tudi druge tehnologije, in elastično tam, kjer ni drugih 

tehnologij. Mnenje določenih avtorjev je, da naj bi xDSL in kabelski dostop tvorila isti 

upoštevni trg, saj sta storitvi zamenljivi tako na maloprodajnem kot na medoperaterskem 

nivoju (Cardona, Schwarz, Yurtoglu in Zulehner 2008, 70–88). Glede tega, ali dva izdelka 

sodita na isti upoštevni trg, je treba izvesti hipotetični monopolistični test. V postopku 

izvedbe testa je treba najti odgovor na vprašanje, ali bi bilo hipotetično zvišanje cen za 5–

10 % dobičkonosno za operaterja, ki bi bil lahko operater s pomembno tržno močjo. Za 

definiranje ustreznih veleprodajnih oz. medoperaterskih trgov in posledično vključitev 

ustreznih izdelkov je treba upoštevati naslednje elemente (Schwarz 2007, 254–255):  

 zamenljivost na strani ponudbe na veleprodajnem nivoju, 

 zamenljivost na strani povpraševanja na veleprodajnem nivoju, 

 posredne konkurenčne omejitve, ki so odvisne od zamenljivosti na strani povpraševanja 

na dotičnem maloprodajnem trgu. 
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Izpolnitev pogoja za vsakega od naštetih elementov je dovolj za uvrstitev večjega števila 

veleprodajnih izdelkov oz. storitev na isti upoštevni trg. Povpraševanje na veleprodajnem 

nivoju bo bolj elastično v primerih: 

 bolj kot je elastično povpraševanje na maloprodajnem nivoju (odvisno je od možnosti 

zamenljivosti na maloprodajnem nivoju);  

 večji kot je delež maloprodajnega stroška v celotni ponudbi; 

 laže kot je zamenjati eno veleprodajno storitev z drugo oz. večji kot je vpliv spremembe 

veleprodajne cene na maloprodajno ceno.  

Višja kot je elastičnost povpraševanja na maloprodajnem nivoju in večji kot je delež 

spremembe veleprodajne cene, ki se prenese na maloprodajno, in večji kot je delež 

veleprodajne cene nasproti maloprodajni ceni, večji je vpliv konkurenčnih omejitev na 

maloprodajnem trgu na veleprodajni trg. Neupoštevanje vpliva konkurenčnih omejitev na 

maloprodajnem trgu na veleprodajni trg bi privedlo do regulacije operaterja DSL, ki ponuja 

storitev bitnega toka na veleprodajnem trgu navkljub dejstvu, da obstaja več alternativnih 

infrastruktur. Za oceno konkurenčnosti na veleprodajnem trgu je treba upoštevati vsaj še dva 

pokazatelja na maloprodajnem trgu, in sicer tržni delež operaterjev in višino penetracije (Bijl 

in Peitz 2002, 18). Na osnovi tega naj bi bile različne tehnologije v primeru, da s svojim 

omrežjem pokrivajo celotni geografski trg, vključene na isti upoštevni trg kot bitni tok. 

Monopolistični hipotetični test ob neupoštevanju vseh navedenih omejitev privede le do 

regulacije bitnega toka, in to v primeru ugotovitve obstoja operaterja s pomembno tržno 

močjo. Vpliv omejitev na maloprodajnem trgu na medoperaterski trg je odvisen od 

elastičnosti povpraševanja na maloprodajnem trgu, konkurenčnosti na maloprodajnem trgu in 

razmerja med operatersko in maloprodajno ceno (Schwarz 2007, 251–264). Po drugi strani pa 

so konkurenčni pogoji po posameznih regijah različni ne glede na to, kako vodilni DSL 

operater oblikuje cene, in je zato potrebna segmentacija trga (Cave, Stumpf in Valetti 2006, 

29). Treba je upoštevati, da geografska pokritost in tehnološke značilnosti zelo vplivajo na 

možnost zamenljivosti na medoperaterskem nivoju. V svoji študiji Yannelis, Christopoulos in 

Kalantzis (2009, 621–627) ugotavljajo, da je v Grčiji, kjer operaterji še ne ponujajo govora v 

sklopu xDSL storitve, negativna križna elastičnost med storitvijo ADSL-a in ISDN-ja (hitrosti 

do 128 kbit/s). To pomeni, da se število ADSL priključkov poveča, če se zniža cena ISDN 

priključkov. Obratno pa velja v znatno manjši meri, ker dodatne storitve govora še ni bilo 

mogoče ponuditi v sklopu ADSL storitve. To nakazuje potrebo po enotni obravnavi 

širokopasovnih storitev ne glede na tehnologijo (kabelska, xDSL idr.). Študija tudi ugotavlja, 

da je cenovna elastičnost višja pri ADSL storitvi kot pri dostopovno nižji ISDN storitvi. S tem 

je vpliv povišanja cene ADSL storitve na povpraševanje višji kot v primeru ISDN storitve. 

Uporabniki so bolj cenovno občutljivi pri ponudbi višjih hitrosti, kar dejansko kaže na neko 

potrebo po nižji stopnji regulacije višjih hitrosti. Slednje lahko apliciramo tudi na optični 

dostop, ki v dostopu ponuja hitrosti, katerih uporabniki ne potrebujejo nujno in bi bistveno 

povečanje teh cen proporcionalno glede na cene po bakrenem dostopu odvrnilo končne 
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uporabnike od uporabe storitve preko optičnega dostopa. V Sloveniji je APEK, slovenski 

regulator, v svoji analizi upoštevnega trga bitnega toka poudaril naslednje elemente, ki 

nasprotujejo zamenljivosti kabelskega dostopa in dostopa preko DSL omrežja na 

medoperaterskem nivoju (APEK 2010b, 27–31): 

 različni poslovni modeli za operaterje; 

 manjša pokritost gospodinjstev s kabelskim omrežjem (kabelski operaterji bi lahko 

ponudili le lokalno ali regionalno pokritje, kar za operaterje vstopnike ne predstavlja 

substituta za bitni tok, na osnovi katerega lahko ponujajo xDSL storitve na celotnem 

področju R Slovenije); 

 ponudba vodilnega operaterja za dostop preko bitnega toka omogoča operaterjem 

sklenitev le ene pogodbe in dostop v eni točki, kar je lahko za operaterja, ki šele vstopa 

na trg in še nima zadostnih sredstev, v začetni fazi celo nujno potrebno; 

 na medoperaterskem trgu kabelski operaterji pogosto nastopajo zgolj v vlogi lastnika 

surove infrastrukture – koaksialnega kabelskega omrežja, ki ga dajejo v zakup. Kadar pa 

kabelski operaterji ponujajo dostopovno omrežje, opremljeno s širokopasovno 

infrastrukturo, njihove storitve prav tako ne kažejo na ustrezen substitut bitnega toka, saj 

ne nudijo hierarhije storitev, še zlasti pa ne na nivoju celotne države, ki bi vstopajočim 

operaterjem omogočala, da vstopijo na trg na različnih nivojih v hierarhiji omrežja, tako 

kot imajo to možnost v primeru bitnega toka;  

 kabelska omrežja so omrežja, narejena s koaksialnimi kabli, ki so bila prvotno namenjena 

za distribucijo televizijskih signalov. Kabelski sistemi kot naslednja stopnja imajo v 

omrežju vgrajen oziroma predviden povratni kanal in so predelani oziroma dopolnjeni 

tako, da omogočajo tudi dvosmerni širokopasovni podatkovni prenos. Pri kabelskih 

omrežjih zaradi souporabe istega prenosnega medija v dostopovnem delu pri večjem 

številu uporabnikov oziroma v času večjih obremenitev prihaja do zasičenj in s tem do 

degradacije storitev, kar se pri bitnem toku ne dogaja. Poleg tega v primeru kabelskega 

dostopa lahko pride do multipleksiranja (združevanja) naročniških povezav že v sami 

zgradbi končnega uporabnika, medtem ko pri dostopu z bitnim tokom to poteka na 

DSLAM-u v prostorih vodilnega operaterja, kar daje operaterju boljšo možnost 

upravljanja s kakovostjo povezave do naročnika; 

 le redka kabelska omrežja zagotavljajo enako varnost podatkov kot dostop preko bitnega 

toka. Enako varnost zagotavlja le standard DOCSIS, različica 3.0;  

 hipotetični ponudnik storitev širokopasovnega dostopa do končnih uporabnikov bi lahko 

v primeru majhnega, vendar trajnega zvišanja cene širokopasovnega dostopa z bitnim 

tokom iskal alternativne možnosti dostopa pri kabelskih operaterjih. V tem primeru še 

vedno velik delež njegovih končnih naročnikov zaradi slabše pokritosti s kabelskim 

omrežjem nima možnosti prehoda na tovrstno omrežje, zaradi česar bi se moral ponudnik 

storitev tem vrstam uporabnikov odpovedati. Poleg tega bi lahko tudi tiste končne 

uporabnike, ki imajo možnost prehoda na kabelsko omrežje, pri prehodu ovirala potreba 
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po menjavi uporabniškega modema ali interne inštalacije, in bi se zato raje odločili za 

drugega xDSL ponudnika (dostop preko bitnega toka);  

 APEK tudi ugotavlja, da povečanje cen dostopa preko bitnega toka ne vpliva na prehod 

operaterjev na storitev preko kabelskega omrežja. 

Na osnovi navedenega APEK zaključuje, da dostop preko kabelskega omrežja v Sloveniji 

kljub povezovanju kabelskih operaterjev na trgu in naglemu razvoju kabelskih omrežij 

trenutno na strani ponudbe in povpraševanje ne predstavlja substituta za dostop preko bitnega 

toka in tako ni del istega upoštevnega trga.  

Torej lahko na osnovi analize podatkov zaključimo, da trenutno kabelska omrežja ne morejo 

biti substitut bitnemu toku, saj tudi če s signalom enak del gospodinjstev pokrijejo kot bitni 

tok, ne omogočajo ponudbe tako raznovrstnih storitev na različnih hierarhičnih nivojih kot 

bitni tok. Navkljub temu dejstvu pa je treba upoštevati tržni delež kabelskih operaterjev pri 

naložitvi obveznosti vodilnemu operaterju na upoštevnem trgu bitnega toka, saj omejitve na 

maloprodajnem trgu vplivajo na medoperaterski trg. Te ugotovitve bodo upoštevane pri 

izgradnji modela predhodne regulacije oz. pri naložitvi ustreznih obveznosti v osmem 

poglavju. 

4.2 Omrežja nove generacije  

To podpoglavje bo prikazalo osnovne značilnosti omrežij v času izgradnje omrežij nove 

generacije in problematiko, ki nastaja pri regulaciji omrežij na osnovi značilnosti načina 

izgradnje.  

4.2.1 Značilnosti omrežij v času izgradnje omrežij nove generacije 

Za potrebe nadaljnje analize je treba pogledati stanje omrežij v času izgradnje in razvoja 

omrežij nove generacije. Ideja pri izgradnji omrežij nove generacije je združitev vseh storitev 

preko enotne transportne infrastrukture (govor, podatki in vse vrste medijev, kot recimo video 

preko združitev v posamezne paketke). Omrežja nove generacije se gradijo na osnovi 

internetnega protokola in izraz vse na IP (internetni protokol) se pogosto uporablja pri 

omrežjih nove generacije. Glede na definicijo mednarodne telekomunikacijske organizacije 

ITU (2011) so omrežja nove generacije zasnovana na paketnem prenosu z namenom ponudbe 

storitev, vključno s telekomunikacijskim storitvami, ter omogočajo ponudbo različnih tipov 

širokopasovnega dostopa in prenos zadostne kakovosti. Funkcionalnost storitev ni odvisna od 

tehnologij prenosa. Omrežja nove generacije omogočajo tudi neomejen dostop uporabnikov 

do različnih ponudnikov storitev. Omrežja podpirajo mobilnost, ki omogoča stalno ponudbo 

storitev končnim uporabnikom. Za omrežja nove generacije je značilna združitev fiksnih in 

mobilnih storitev preko enotne prenosne infrastrukture ter funkcijska neodvisnost med 

storitvami in pripadajočo prenosno infrastrukturo. Torej je treba za zagotovitev storitev do 
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končnega uporabnika zagotoviti širokopasovno povezavo. Izgradnja omrežij nove generacije 

na vseh nivojih dobesedno kliče po novem načinu regulacije tudi na nivojih geografskih trgov 

(Amendola in Pupilo 2008, 103). S tem so povezane tudi investicije v dostopovno omrežje. 

Pri tem je pomembno upoštevati, da dokler regulator ni prepričan glede stroškov in višine 

povpraševanja, ne sme delovati preveč netolerantno, saj bi to lahko povzročilo zastoj 

investicij. Ena od rešitev je recimo samo grožnja z regulacijo, s čimer se nakaže regulirano 

ceno. Takšna rešitev bi omogočila nove investicije, tehnološki razvoj, maksimalno blaginjo in 

povzročila, da regulacija ne bo več potrebna v prihodnosti (Blum, Growitsch in Krap 2007, 

350). Regulator mora zagotoviti, da se vsaki družbi, ki je predmet regulacije, povrnejo stroški 

kapitala za skupine najbolj tveganih projektov. Včasih regulatorji predpišejo višje stroške 

kapitala za nove elemente omrežja in nižje stroške kapitala za starejše elemente omrežja 

(Brealey in Franks 2009, 436). Vedno obstaja konflikt interesov med načinom regulacije, 

konkurenčnostjo trga in investicijami na trgu (Cambini in Jiang 2009, 559).  

Omrežja nove generacije nadalje omogočajo povezljivost s starejšimi telekomunikacijskimi 

sistemi, kot so recimo TDM-omrežja, ki delujejo na osnovi časovnega multipleksa. TDM-

omrežja se večinoma uporabljajo za prenos govora in podatkov bistveno nižjih hitrosti. V 

času koeksistence med obema omrežjema je še vedno treba izvajati ustrezno regulacijo, da se 

zagotovi maksimalne koristi za končne uporabnike in čim večje iniciative po investicijah. 

Evropska komisija je priporočila analizo sedmih upoštevnih trgov na področju elektronskih 

komunikacij (EC 2007, 1–3). Pri tem sta za razvoj konkurenčnosti v času izgradnje omrežij 

nove generacije ključna predvsem dva, in sicer bitni tok in dostop do (fizične) omrežne 

infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (v 

nadaljevanju razvezava zanke). Navedena upoštevna trga dejansko predstavljata 

medoperaterski dostop do končnih uporabnikov. Gre za medoperaterski trg, kjer so ponudniki 

operaterji (vodilni operaterji z lastnim dostopovnim omrežjem) in zakupniki prav tako 

operaterji (večinoma manjši brez lastnega dostopovnega omrežja). Upoštevni trg razvezave 

lokalne zanke ne vključuje več le bakrenega dostopa, ampak tudi dostop preko optičnih 

vlaken (v nadaljevanju optični dostop). Trg sestavljajo elementi, ki so najnižji na lestvici 

investicij, torej predstavljajo zadnji element v omrežju pri dostopu do končnega uporabnika in 

gre za pasivno infrastrukturo, kjer pasovna širina ni določena. Postavlja se vprašanje, ali je na 

trg treba vključiti tudi dostop do kanalizacije vodilnega operaterja, kjer imajo nato ostali 

operaterji možnost vpihovanja optičnih vlaken. Posamezni nacionalni regulativni organi 

morajo odgovoriti na vprašanje, ali so cenovni pritiski tako močni oz. ali obstaja zamenljivost 

na strani ponudbe in povpraševanja. Upoštevni trg bitnega toka pa sestavljajo izdelki 

nefizičnega virtualnega dostopa. Gre za izdelke oz. storitve, ki se nahajajo više na lestvici 

investicij od izdelkov oz. storitev, ki sestavljajo upoštevni trg razvezave zanke. Vodilni 

operater upravlja s tem omrežjem in določa funkcionalnosti, ki jih lahko dobijo ostali 

operaterji pri dostopu do končnih uporabnikov. Večina regulatorjev je odločila, da mora 

vodilni operater (v primeru da nudi sam) omogočiti tudi funkcionalnost prenosa videa, da 

lahko tudi ostali operaterji ponudijo konvergentne storitve končnim uporabnikom.  
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4.2.2 Načini dostopa do omrežij v času izgradnje omrežij nove generacije 

Omrežja nove generacije temeljijo na optičnem dostopu, medtem ko večina širokopasovnega 

dostopa še vedno poteka prek bakrenega omrežja. Slika 1 prikazuje izgradnjo omrežja nove 

generacije v Sloveniji, kjer bakreni dostop postopno zamenjuje optični dostop. Pristop je enak 

v vseh državah Evropske skupnosti, saj je treba obstoječe bakreno omrežje za potrebe višjih 

hitrosti postopno zamenjati z optičnim omrežjem delno ali pa v celoti.  

 

Slika 1: Primer omrežja nove generacije v Sloveniji 

Vir: Telekom Slovenije 2011, 31. 

Operaterji se v primeru ponudbe medopeaterskih storitev razvezave zanke priključujejo na 

delilniku ali bliže proti uporabniku, medtem ko se v primeru storitev bitnega toka 

priključujejo na aktivni opremi vodilnega operaterja. V skladu s priporočili Evropske komisije 

sta bila tudi definirana ločena upoštevna trga razvezave zanke in bitnega toka.  

Cenovna politika obstoječega bakrenega dostopa zelo vpliva na investicije v optični dostop, in 

sicer (Williamson, Black in Wilby 2011, 3): 

 nižja cena bakrenega dostopa vpliva na to, da bodo uporabniki teže prestopili na dražji 

optični dostop. Nižje maloprodajne cene optičnega dostopa pa po drugi strani seveda 

onemogočajo poslovni razvoj optičnega dostopa; 

 nižje cene bakrenega dostopa povzročajo rast števila širokopasovnih priključkov in s tem 

povečujejo bazo uporabnikov, ki bi kasneje lahko prestopili na optični dostop. Vendar ta 

povezava ni verjetna, saj ni verjetno, da bodo novi uporabniki pripravljeni plačati višjo 

ceno dostopa v primeru optičnega dostopa;  

 nižanje cen bakrenega dostopa daje signal potencialnim investitorjem, da investicije ne 

bodo upravičene zaradi posledično nižjih cen optičnega dostopa. S tem bodo nastali 

potopljeni stroški.  
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Poleg navedenega je treba upoštevati, da so stroški bakrenega dostopa potopljeni in je 

omrežje že amortizirano. Optični dostop je še v večini držav v fazi izgradnje in regulatorji se 

pri regulaciji soočajo s konfliktom interesov med pospeševanjem konkurence na že 

izgrajenem omrežju in graditvijo samega omrežja. Soočajo se s povečanjem koristi za končne 

uporabnike in iniciativami po investicijah na strani reguliranih operaterjev (Cave 2010, 85). V 

primeru razvezave optičnega dostopa pri izgradnji optičnega dostopa preko skrajšave zanke 

ima operater vstopnik večinoma dve možnosti: dostop do podzanke oz. uličnega kabineta ali 

pa najem kanalizacije v zadnjem delu omrežja. Povečini dostop na glavnem vozlišču oz. 

delilniku izginja in ga nadomeščata zgornji dve možnosti dostopa. Upoštevni trg razvezave 

zanke in bitnega toka lahko sestavljajo naslednje dostopovne storitve (BEREC 2010a, 42): 

 dostop do kanalizacije, 

 optična vlakna, 

 razvezava optične zanke glede na različno tehnologijo (xPON, točka-točka), 

 ožičenje v naročniškem objektu (angl. inhouse wiring), 

 razvezava bakrene zanke (bakreni dostop), 

 dostop na DWDM opremi (valovno multipleksne storitve),  

 dostop na nivoju, ki omogoča upravljanje s kapacitetami prenosa, 

 dostop na usmerjevalniku (IP protokol). 

Dostop do kanalizacije je storitev, skozi katero operaterji postavijo (vpihnejo) vse oblike 

kablov (baker, optična vlakna ali koaksialni kabel). Operater lahko preko najema kanalizacije 

dostopa do določenega jaška, uličnega kabineta, stavbe ali do končnega uporabnika znotraj 

stavbe. Prostor v kanalizaciji, ki ga potrebujejo različne vrste kablov, je različen. Prostor v 

kanalizaciji je omejen, po drugi strani pa je nujen izdelek za zagotovitev dostopa. V primeru 

gradenj omrežij nove generacije se v novejšem času uporabljajo optična vlakna, zato je za 

njihovo postavitev treba zagotoviti dovolj prostora v kanalizaciji.  

Optična vlakna služijo za povezavo operaterjeve opreme s končnim uporabnikom ali z 

določeno dostopovno točko. V tem primeru operater namesto da najame del kanalizacije, 

preko katere postavi lastna optična vlakna, ta najema za dostop med svojimi deli omrežja ali 

do drugega uporabnika. V primeru dostopa do končnega uporabnika gre za storitev razvezave 

optične zanke.  

Razvezava bakrene zanke se nanaša na ponudbo dostopa do končnega naročnika preko 

bakrenega omrežja operaterja. Bakrena omrežja so operaterji že zgradili v preteklosti in je 

večinoma amortizirano.  

Ostale storitve dostopa so na višjem nivoju in vključujejo povezovanje aktivne opreme med 

dvema omrežjema. V primeru dostopa na WDM opremi in na nivoju, ki omogoča upravljanje 

s kapacitetami prenosa, gre dejansko za ponudbo zakupa vodov. Oba primera predstavljata 

alternativo ponudbi storitvam optičnih vlaken in dostopa do kanalizacije. Storitev zakupa 
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vodov je namenska in transparentna povezava med dvema točkama omrežja, ki podpira 

prenos vseh vrst prometa na višjem transportnem nivoju. Večinoma se uporablja za 

hrbtenične povezave, to je za povezave med točkami omrežja posameznega operaterja.  

Dostop na usmerjevalniku omogoča operaterju, ki nudi storitev še dodatnega usmerjanja 

prometa znotraj njegovega omrežja in njegovo optimizacijo glede na proste kapacitete v 

omrežju. Od storitve zakupa vodov se loči v tem, da storitev zakupa vodov omogoča le prenos 

prometa med dvema vnaprej določenima točkama, medtem ko storitev dostopa na 

usmerjevalniku daje operaterju, ki nudi storitev dostopa, večjo fleksibilnost za usmerjanje 

prometa v lastnem omrežju do končnih točk.  

Omenili bi še storitev kolokacije, ki mogoča, da vodilni operater nudi prostor za postavitev 

opreme drugih operaterjev z namenom, da ti lahko povežejo svojo opremo z njegovo. Prostor 

mora imeti dostop do infrastrukture za dostop do končnih uporabnikov in ustrezno napajanje.  

Obstajata dva tipa medomrežnega povezovanja (Yan in Xavier 2010, 46), in sicer tip 1 in tip 

2. V primeru tipa 1 gre le za prenos signala preko skupne točke medomrežne povezave, na 

kateri se povežeta operaterja in je prvenstveno namenjena temu, da uporabniki enega 

operaterja komunicirajo z uporabniki drugega operaterja. V primeru razvezave zanke pa 

ločimo tri podtipe medomrežnega povezovanja, in sicer lahko leži točka medomrežne 

povezave na lokaciji glavnega delilnika, uličnega kabineta ali pa v zgradbi končnega 

uporabnika. V zadnjem primeru je treba večjemu številu operaterjev zagotoviti dostop do 

posameznih poslovnih ali stanovanjskih enot. Treba je zagotoviti, da operaterji tekmujejo na 

osnovi kakovosti storitev in cene in ne na osnovi lastništva nad določeni dostopom do 

končnih uporabnikov. Bivši Telekomi so lahko v občutni prednosti tudi z vidika relacij do 

lastnikov posameznih stavb zaradi predhodnega monopolnega statusa pri postavitvi bakrenega 

omrežja (ERG 2007, 1–62). Na osnovi navedenega je treba urediti tudi postopek reševanja 

sporov med operaterji in simetrični način regulacije za vse operaterje, ki gradijo in so zgradili 

dostop do objektov z več enotami.  

Internetni protokol različice 6 je IP protokol nove generacije (IPv6). Za razliko od svojih 

predhodnikov omogoča praktično neomejeno velik naslovni prostor. Problem nastopi, ker so 

stroški prehoda na novi protokol pri izobraževanju zelo visoki, zaradi kompatibilnosti in pri 

nadgradnjah programske in strojne opreme (Mueller 2010, 405–416). Za dodeljevanje in 

upravljanje naslovnega prostora so bile ustanovljene regionalne organizacije RIR (angl. 

Regional Internet Registries). Trenutno po svetu deluje pet takih organizacij, ločeno za 

posamezne celine. Nekaj časa bosta v uporabi tako IPv6 kot njegov predhodnik IPv4. Poleg 

razširjenega naslovnega prostora ima IPv6 še nekaj prednosti, predvsem zaradi večje podpore 

pri mobilnosti končnih uporabnikov. Za velike internetne ponudnike novi protokol sicer 

predstavlja določene prednosti, medtem ko se manjši ponudniki ne odločajo za spremembo in 

čakajo na trenutek, ko bodo to morali storiti zaradi težav s kompatibilnostjo pri povezovanju z 

večjimi operaterji. Princip »lestvice investicij« ostaja v veljavi tudi v času izgradnje omrežij 
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nove generacije. Princip zasleduje definiranje trgov oz. storitev v skladu s potrebnimi 

investicijami operaterja vstopnika, da se mu preko omrežja vodilnega operaterja zagotovi 

dostop do končnih uporabnikov. Na najnižjem nivoju so storitve, za dostop do katerih mora 

operater vstopnik največ investirati v izgradnjo lastnega omrežja in le zadnje elemente 

omrežja zakupiti. Princip pospeševanja konkurenčnosti do najnižjega nivoja na omrežju je še 

vedno edini pravilen. Regulatorji se pri regulaciji dostopa širokopasovnih omrežij soočajo s 

problemom, kako uskladiti pravočasnost časovne izgradnje omrežja in povečati investicije ter 

s problemom efektivne uporabe omrežja, ko je izgrajeno (Cave in Hatta 2009, 488–505). Pri 

regulaciji omrežij nove generacije je treba upoštevati predvsem naslednja dva dejavnika (ERG 

2009, 8):  

 vpeljava jasne in konsistentne regulacije, 

 upoštevati negotovost in tveganje pri izgradnji omrežij. 

Za regulatorje je zelo pomembno določiti stopnjo tveganja posamezne investicije in 

omogočiti normalen donos investitorju. Z vidika investitorja na tveganost posamezne 

investicije vplivajo naslednji dejavniki (ERG 2009, 17):  

 negotovost povpraševanja po storitvah (ali bodo uporabniki naročili nove storitve);  

 negotovost kazalnika ARPU (povprečen prihodek po uporabniku). Na primer če 

uporabniki samo migrirajo z bakrenega na optično omrežje, ostaja vprašanje, ali so 

pripravljeni plačati tudi več za nove storitve, ki jih omogočajo večje hitrosti prenosa 

preko optičnega omrežja;  

 negotovost glede tehnološkega napredka (ali se bo pojavila nova tehnologija, ki bo 

konkurenčna optičnemu omrežju); 

 negotovost glede dinamike na trgu oz. stanja konkurenčnosti; 

 negotovost glede dinamike razvoja celotne ekonomije (kakšne bodo potrebe po 

komunikacijskih storitvah glede na razvoj celotne ekonomije);  

 negotovost glede stroškov vzpostavitve.  

Investitor lahko zmanjša tveganje preko (ERG 2009, 18): 

 zaračunavanja visokih stroškov vzpostavitev pri novih storitvah,  

 sklepanja naročniških pogodb pred implementacijo omrežja, s čimer si zagotovi 

predhodno bazo uporabnikov,  

 planiranja migracije obstoječih uporabnikov iz obstoječega omrežja (ti morajo biti 

pripravljeni plačati več za nove storitve),  

 postopne implementacije (naslednji projekt sledi šele, ko je predhodni dokončan),  

 postavitve ustreznih cen za medoperaterske izdelke,  

 delitve stroškov izgradnje omrežja z ostalimi operaterji,  

 predhodnega dogovora z ostalimi operaterji o zakupu kapacitet na novoizgrajenem 

omrežju. 
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Vse te dejavnike je treba upoštevati v trenutni situaciji pri odločitvi na kakšen način izvajati 

regulacijo predvsem na omrežjih optičnega dostopa, ki je novejša tehnologija in je izgradnja 

izpostavljena tveganju povrnitve vloženih sredstev.  

4.2.3 Tipi omrežij in problematika regulacije v času izgradnje omrežij nove generacije  

Svetovalna hiša Wik Consult (2008, 2) je izračunala stroške izgradnje dostopa do 

posameznega gospodinjstva na osnovi trenutnih stroškov opreme za različne tipe omrežij 

nove generacije po posameznih državah (vrednosti so izražene v evrih): 

Preglednica 1: Stroški izgradnje dostopa 

Tip omrežja Nemčija Francija Švedska Portugalska Španija Italija 

VDSL 457 Ni podatka 352 218 254 433 

G-PON 2039 1580 1238 1411 1771 1110 

Točka-točka (PtP 

tehnologija) 

2111 2025 1333 1548 1882 1160 

Vir: Wik Consult 2008, 2. 

Pri izgradnji omrežij nove generacije obstajajo rešitve, kjer optična vlakna potekajo od 

delilnika do neke vmesne točke na dostopovnem omrežju, in od tu naprej se zopet uporablja 

bakreno omrežje. V tem primeru gre za skrajševanje bakrene zanke in s tem se omogočajo 

večje hitrosti prenosa kot v primeru, da bakreno omrežje poteka na celotni razdalji. Gre za 

omrežja optika do vozlišča (angl. FTTN), storitev, ki se ponuja, pa je VDSL. Pri primeru, da 

je celotno dostopovno omrežje zgrajeno preko povezovanja optičnih vlaken od delilnika 

glavnega operaterja do končnega uporabnika, sta v praksi najpogostejši izvedbi (BEREC 

2010a, 23–25):  

 tehnologija G-PON, ki povezuje točko vstopa novega operaterja oz. razdelilno točko in 

delilnik glavnega operaterja preko enega para optičnih vlaken. Od razdelilne točke do 

vsake posamezne stavbe pa poteka ločen par optičnih vlaken. Tako lahko v mrežo 

povežemo do 64 stavb. Dejansko gre za tehnologijo točka-več točk.  

 tehnologija PtP, kjer je operaterju, ki ima do razdelilne točke lastno infrastrukturo 

omogočena, priključitev na omrežje glavnega operaterja v točki, ki je bliže končnemu 

uporabniku od delilnika glavnega operaterja. V tem primeru je število vlaken od delilnika 

do razdelilnika enako številu končnih uporabnikov.  

V zadnjem primeru gre za tehnologijo optika do doma (angl. FTTH). Pri izračunih Wik 

Consulta je upoštevano, da gre za urbana področja, kjer so stroški izgradnje najnižji (največja 

gostota prebivalstva) in da je potencialno število naročnikov 50 % populacije na tem 

področju. Na osnovi pregleda podatkov pridemo do naslednjih ugotovitev (Wik Consult 2008, 

3): 
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 stroški investicije so zelo odvisni od nacionalnih okoliščin (recimo stroški izgradnje na 

Portugalskem so nižji kot v ostalih državah, v Italiji je ugodneje najemati cevi v 

kabelskem distribucijskem omrežju kot pa polagati nove);  

 izgradnja optike do vozlišča/VDSL-tehnologije, ki temelji na skrajšavi zanke, potrebuje 

veliko manj sredstev za izgradnjo, saj se v zadnjem delu dostopa še vedno uporablja 

obstoječe bakreno omrežje in obstoječa hišna inštalacija; 

 tehnologija optika do doma v izvedbi točka-točka (angl. PtP) potrebuje za izgradnjo 5-

krat več sredstev kot tehnologija optika do vozlišča/VDSL in le 10 % več sredstev kot 

tehnologija točka-več točk oz. G-PON tehnologija.  

Pri regulaciji omrežij nove generacije je treba posebno pozornost posvetiti analizi, ali visoke 

investicije ob predpostavki, koliko so uporabniki pripravljeni plačati za višje hitrosti prenosa, 

sploh prinašajo koristi za investitorje. Wik Consult (2008, 3) je naredil analizo 

dobičkonosnosti izgradnje dostopovnih omrežij nove generacije v šestih državah Evropske 

skupnosti in izračunal, kolikšen odstotek (izražen v %) pokritosti gospodinjstev sploh prinaša 

koristi za operaterja v primeru, da se odločijo pokriti celotno državo s širokopasovnim 

dostopom preko tehnologij, ki se uporabljajo za izgradnjo dostopa preko optičnih omrežij in s 

tem nadomeščajo obstoječe bakreno omrežje (preglednica 2). 

Preglednica 2: Odstotek izgradnje, ki prinaša koristi za operaterja 

Tip omrežja Nemčija Francija Švedska Portugalska Španija Italija 

VDSL 71,5 Ni podatka 18,3 39 67,4 100 

G-PON 25,1 25,2 18,3 19,2 12,2 17,6 

Točka-točka (PtP 

tehnologija) 

13,7 18,6 18,3 19,2 12,2 12,6 

Vir: Wik Consult 2008, 3. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je v Evropski skupnosti upravičeno graditi le omrežja 

VDSL tehnologije oziroma skrajševati lokalno bakreno omrežje, v končni točki pri naročniku 

pa še vedno pustiti obstoječe bakreno omrežje. Še bistveno slabše rezultate pa poda analiza 

možnosti podvojitve infrastrukture vodilnega operaterja s strani drugega operaterja z 

upoštevanjem, da imajo operaterji dostop do 80 % obstoječe kanalizacije (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Delež koristi v % za operaterja v primeru podvojitve infrastrukture 

Tip 

omrežja/ 

država 

Nemčija Francija Švedska Portugalska Španija Italija 

VDSL 18,5 Ni 

podatka 

Ni podatka 39 Ni 

podatka 

17,6 

G-PON 0,3 6,8 Ni podatka Ni podatka Ni 

podatka 

1,6 

Točka-

točka (PtP- 

tehnologija) 

0,3 6,8 Ni podatka Ni podatka Ni podatka 0,2 

Vir: Wik Consult 2008, 4. 

Podatki kažejo, da podvojitev dostopovnega omrežja ekonomsko gledano ni upravičena. V 

večini primerov je ekonomsko upravičeno vlagati le v eno dostopovno omrežje in le v redkih 

primerih v dve dostopovni omrežji. Vendar je tudi v teh primerih ekonomska upravičenost 

podvojitve omrežja omejena na gosto naseljena področja. V primeru izgradnje VDSL 

tehnologije preko skrajšave bakrene zanke je ključno zagotoviti ustrezno povezavo med 

glavnim delilnikom in vozliščem, kjer optična zanka preide v bakreno. Hmida in Shalan 

(2010, 1–8) sta prav tako izvedla tehnično analizo izgradnje dostopovnega omrežja v Savdski 

Arabiji. Glede na dejstvo, da je tehnologija standardizirana v skladu z mednarodnimi ITU-T-

priporočili, lahko njihove ugotovitve glede funkcionalnosti dostopovne tehnologije 

prenesemo na evropske razmere. Skrajšava zanke omogoča v primeru skrajšave bakrenega 

omrežja na 500 metrov do končnega uporabnika hitrosti prenosa do 100 Mbit/s. Nadalje je 

treba pri izgradnji upoštevati naslednje elemente:  

 uporaba obstoječe kanalizacije, cevi in uporaba bakrenega omrežja kot redundančne poti, 

 fizična izgradnja popolnoma novih tras ni upravičena razen v primeru večjih poslovnih in 

ključnih strank,  

 izgrajena infrastruktura mora omogočiti prehod na tehnologijo FTTH (optika do doma) v 

primeru naraščajočih potreb na trgu.  

Za izpolnitev zadnje točke Hmadi in Shalan (2010) predlagata izgradnjo optičnega dostopa 

preko 1200 vlakenskih kablov, ki se nadalje razdeli na 12/24-vlakenske kable, ki se zaključijo 

v bližini posameznega uličnega kabineta, od katerega dalje poteka bakreno omrežje. Vsak 

prehod s hibridnega dostopovnega omrežja na dostop samo preko optike (angl. FTTH) mora 

biti ekonomsko upravičen. Glede na navedeno je trenutna ekonomska upravičenost izgradnje 

popolnoma novega optičnega dostopovnega omreža le v primeru dostopa do ekskluzivnih 

poslovnih strank (angl. Greenfield areas) in le redko do ostalih strank v naseljih.  

Posebno pozornost je treba nameniti migraciji naročnikov iz bakrenega omrežja na omrežje, 

ki omogoča večje hitrosti, in sicer optično ali hibridno omrežje (BEREC 2010a, 57). V 
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primeru, da operater s pomembno tržno močjo ukinja bakreno omrežje, je nujno potrebno 

omogočiti operaterjem, da lahko času opuščanja bakrenega omrežja postopno preidejo na 

optično omrežje. Prav tako je treba alternativnim operaterjem tudi omogočiti uporabo 

optičnega dostopa tudi v primeru sožitja optičnega in bakrenega dostopa. Do sedaj so ukrepe 

glede transparentnosti pri migraciji naložili le regulatorji v Belgiji, na Danskem in v Nemčiji 

(EC 2010a, 47). Priporočila Evropske komisije le nakazujejo smernice, katere morajo 

neodvisni regulatorni organi upoštevati. Kako določiti stopnjo tveganja, da regulacija ne 

učinkuje negativno na rast investicij v sektorju elektronskih komunikacij, je seveda ključno 

vprašanje. Vnovič se pojavlja vprašanje maksimizacije razmerja med višino in stopnjo 

investicij, ki morajo biti čim bolj enakomerno porazdeljene med operaterji in cenami storitev 

za končne uporabnike (Mihevc 2009, A213–214). Verjetno je najboljša rešitev pri izvajanju 

regulacije omrežij nove generacije v priznanih visokih stroških kapitala zaradi negotovosti 

izrabe omrežja kot pa odsotnost regulacije. V interesu pospeševanja investicij je treba 

razmisliti o razdelitvi stroškov kapitala na stroške, ki pripadajo operativnim stroškom (angl. 

OPEX) in kapitalskemu vložku (angl. CAPEX) (Helm 2009, 307–326). Trenutno izračunani 

stroški kapitala, ki temeljijo na principu CAPM, so sicer večji od trenutnih mejnih stroškov 

dolžniškega kapitala, vendar nižji od mejnih stroškov lastniškega kapitala, kar omejuje 

investicije vodilnih operaterjev v infrastrukturo. Izbira ustrezne metodologije regulacije je 

vsekakor ključna, saj mora omogočiti razvoj konkurence na trgu, rast investicij in razvoj trga 

preko maksimalnih koristi za končne uporabnike. Zahtevan donos na investicijo (ERG 2005, 

24–28) se po navadi izračuna preko CAPM-modela (model z upoštevanjem stroškov 

lastniškega in dolžniškega kapitala): 
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kjer je: 

 E – delež lastniškega kapitala 

 D – delež dolžniškega kapitala (najeta posojila družbe) 

 dR strošek lastniškega kapitala  

 eR strošek dolžniškega kapitala (povprečna vrednost obresti od najetih kreditov) 

V primeru izgradnje dostopa omrežij nove generacije preko optičnega dostopa se zelo 

povečajo stroški kapitala zaradi negotovosti pri povrnitvi investicije. Vendar je treba v 

primeru stroškovne regulacije dostopa upoštevati, da prevelik dodatek za tveganje v primeru 

ponudbe medoperaterskega dostopa zelo poveča kritični tržni delež, ki je potreben, da je 

investicija donosna (Wik Consult 2008, 9). Dodatek za tveganje je treba ustrezno določiti, da 

ne zmanjša iniciativ po vstopu novih operaterjev in s tem povečanja konkurenčnosti na 

maloprodajnem trgu. Po drugi strani pa zagotavlja zadostne iniciative po investicijah. 

Pospeševanje storitvene konkurence na eni strani povečuje kratkoročne koristi za končne 

uporabnike, pod drugi strani pa zmanjšuje iniciative po investicijah v omrežja in nove storitve 
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(Bauer 2010, 77). Iz navedenega se zdi smiselno, da bi v času razvoja omrežij nove generacije 

zmanjšali intenzivnost predhodne regulacije in pospeševali sodelovanje med vladnimi 

organizacijami na različnih nivojih (lokalni, regionalni, državni), različnimi regulatornimi 

organizacijami, zakonodajalci na področju davčne politike in izobraževalnimi organizacijami. 

To vse je potrebno, da se zagotoviti razvoj naprednih storitev elektronskih komunikacij v času 

razvoja omrežij nove generacije. Večina investicij v omrežja nove generacije (Vareda 2010, 

697–710) ima vpliv tako na povpraševanje (povečanje kapacitet in števila končnih 

uporabnikov) kot na stroške (znižanje mejnih stroškov zaradi uporabe bolj napredne 

tehnologije). Investicije v omrežja nove generacije učinkujejo tako na nadgradnjo kakovosti 

storitev, ki se ponujajo skozi izgradnjo omrežij in položitve novih optičnih vlaken, kot tudi na 

nižanje stroškov zagotovitve teh storitev na enoto zaradi uporabe naprednejših tehnologij. Če 

ima investicija učinek obeh elementov, tako nadgradnje kakovosti storitev kot nižanja 

stroškov zagotovitve teh storitev na enoto, naj regulatorji (Vareda 2010, 707) postavijo tem 

višjo ceno dostopa, čim večji je učinek nadgradnje kakovosti storitev v primerjavi z učinkom 

nižanja stroškov zagotovitve storitev na enoto. Zaradi negotovosti povpraševanja v 

prihodnosti je v primeru izgradnje omrežij nove generacije nemogoče napovedati 

povpraševanje na trgu v prihodnosti. Zaradi tveganja pri izgradnji omrežij nove generacije, ki 

je povezano z negotovostjo povpraševanja, Siciliani (2010, 287–298) predlaga regulacijo 

tveganja v času izgradnje omrežij na osnovi blagovno-opcijskega modela, ki kupcem 

omogoča, da kupijo dostop po vnaprej določeni ceni ali pa tega niso primorani storiti, vendar 

za to plačajo določeno premijo. Cilj regulacije je nadalje povezan z višino penetracije na trgu. 

Penetracija, ki se meri v številu širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev, je tem večja, 

čim višje so investicije na trgu. Z visoko penetracijo in velikimi hitrostmi dostopovnega 

prenosa so dosežene tudi maksimalne koristi za končne uporabnike. Trg širokopasovnega 

dostopa v Evropski skupnosti je eden najbolj razvitih na svetu (EC 2010b).  

Visoka stopnja penetracije je rezultat dejavnikov, povezanih z infrastrukturno konkurenco, in 

višine povpraševanja (Nucciarelli, Sadowski in Achard 2010, 519). Stopnja infrastrukturne 

konkurence nadalje zelo pomembno vpliva na stopnjo penetracije širokopasovnega dostopa 

(Huigen in Cave 2008, 713–721). Iz navedenega je treba zagotoviti čim večje iniciative po 

investicijah v omrežja nove generacije, ki omogočajo visoke dostopovne hitrosti prenosa in 

posledično zelo napredne storitve. Izbrati je treba način regulacije, ki glede na stanje na trgu 

podpira storitveno ali infrastrukturno konkurenco. Prevelika stopnja infrastrukturne 

konkurence pa lahko vpliva tudi na obstoj presežnih kapacitet, kar ogroža povrnitev investicij, 

propad operaterjev in nižjo konkurenčnost na trgu na dolgi rok. Ugotovitve v tem 

podpoglavju bomo nadalje upoštevali v sklopu izgradnje predhodnega modela v Sloveniji. 

Predvsem je treba upoštevati višino tveganja pri izgradnji optičnega dostopa in ustrezno 

regulacijo, ki omogoča tako povečanje investicij na trgu kot koristi za končne uporabnike.  
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4.2.4 Nekateri primeri sektorske politike v Evropski skupnosti 

Telekomi so zgradili xDSL-omrežja, preko katerih omogočajo dostopovne širokopasovne 

hitrosti preko bakrenega ali optičnega dostopa. xDSL povezave so na Nizozemskem mogoče 

v urbanih in ruralnih predelih s pokritostjo 99,9 %, medtem ko je pokritost s kabelskim 

omrežjem 91,3 % v urbanih predelih in 43 % v ruralnih predelih. Stopnja dosežene 

penetracije je najvišja med vsemi državami v Evropski skupnosti. KPN, nizozemski Telekom, 

ima 50 % tržni delež na področju fiksnega širokopasovnega dostopa in je v fazi izgradnje 

optičnega omrežja do uličnih kabinetov (FTTC-tehnologija). Na Nizozemskem ponuja 

storitev trojčka osem operaterjev (Nucciarelli, Sadowski in Achard 2010, 519-523). Na 

lokalnem nivoju obstaja tudi več iniciativ po investiranju v izgradnjo optičnega omrežja. 

Primer je mesto Almere, kjer skupnost deluje kot iniciator programov izgradnje 

širokopasovnega omrežja in investira v pasivno optično infrastrukturo. Po drugi strani pa želi 

pritegniti investitorje v aktivno optično infrastrukturo in ponuditi storitev trojček v mestu. 

Namen projekta je pritegniti nova podjetja, pospešiti ekonomski razvoj in ob istem času 

vzpostaviti zdravstvene storitve in izobraževalne programe preko internetnega omrežja. 

Lokalna skupnost je ostala 30 % lastnik omrežja, medtem ko so zasebni investitorji postali 

70 % lastniki omrežja (slednji tudi upravljajo z aktivnimi elementi, kot so usmerjevalniki in 

stikala). KPN, vodilni nizozemski Telekom, pa je odgovoren za vzdrževanje in omogočanje 

dostopa do omrežja. Rezultat javno-zasebnega partnerstva je bila izgradnja pametnega mesta 

Almere in znižanje tveganja pri izpeljavi kapitalsko intenzivnih projektov. Projekt je temeljil 

na izgradnji optičnega omrežja s hitrostjo 2 Gbit/s. Odprt dostop za ponudnike storitev in 

vsebin je bil ključen element pri realizaciji projekta. Problem pa ostaja predvsem nejasnost 

glede višine povpraševanja po višjih hitrostih (storitev dvojček ali trojček). Podoben projekt 

se je razvil v mestih Amsterdam in Neunen. V primeru lokalne skupnosti Neunen je 

nizozemsko ministrstvo podelilo subvencije v višini 800 evrov vsem rezidentom, da so lahko 

imeli eno leto širokopasovni dostop hitrosti 100 Mbit/s. Rezidenti pa so nato te subvencije 

prenesli na novoustanovljeno podjetje, ki je gradilo optično omrežje v tej skupnosti. Kljub 

začetnemu uspehu in visoki doseženi penetraciji so se pojavile finančne težave upravljavca 

omrežja, zato ga je prevzelo zasebno podjetje in to je pomenilo, da so rezidenti izgubili svoj 

deleže pri upravljavcu omrežja. Kljub lastništvu strank ni bilo pričakovanega razvoja 

naprednih storitev in storitev, kot so e-zdravje in e-učenje le v eksperimentalni fazi razvoja. 

Trenutno zaradi vertikalnega zasebnega lastništva tudi ni večjih iniciativ za vstop ponudnikov 

storitev v to omrežje (Sadowski, Nucciarelli in de Rooij 2009, 582–595).  

Italija kot velika država dosega podpovprečno penetracijo fiksnega širokopasovnega dostopa 

glede na povprečje Evropske skupnosti. Regulirana DSL tehnologija je najbolj razširjena in 

dosega 68,3 % vseh širokopasovnih naročnikov. Povprečna hitrost dostopa je nad 2 Mbit/s. 

Telekom Italije ima zelo malo širokopasovnih priključkov realiziranih preko optičnega 

omrežja. Zaradi negotovosti z vidika povpraševanja in obstoječe regulative tudi ne gradi 

novih priključkov. Večino priključkov ima realiziranih preko bakrene DSL tehnologije. Za 
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razvoj optičnega omrežja je trenutno najpomembnejši program razvoja optičnega omrežja 

italijanske vlade v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Namen programa je zagotoviti 99 % 

pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezami do konca leta 2012. Koncept 

izgradnje temelji na tem, da bi lokalne skupnosti izgradile celotno omrežje, ali pa bi se 

izgradilo na osnovi javno-zasebnega partnerstva, kjer lokalna skupnost izgradi optično 

omrežje, izbrani ponudnik storitev pa vzdržuje omrežje in zagotavlja dostop končnim 

uporabnikom. Za uporabo optičnega omrežja tudi plačuje letni najem lokalni skupnosti. Med 

konceptoma na Nizozemskem in v Italiji obstajajo razlike, saj so projekti na Nizozemskem 

usmerjeni na posamezna mesta, medtem ko v Italiji pokrivajo celotne regije. Razlika je tudi v 

uporabljeni tehnologiji. Medtem ko se na Nizozemskem gradijo le optična omrežja, se v Italiji 

uporablja kombinirana rešitev med optičnimi vozlišči in brezžičnim dostopom. Problem 

izgradnje omrežja v Italiji je, da onemogoča dostop konkurenci ter s tem pritiska na ceno in 

zagotavljanje ustrezne kakovosti. Na primeru modela na Nizozemskem se tveganje razdeli 

med vse udeležence v javno-zasebnem partnerstvu, medtem ko je na primeru Italije nosilec 

tveganja javni sektor. Sektorska politika je zelo pomembna, da se doseže zadostni nivo 

investicij na trgu, predhodna regulacija pa mora omogočiti ustrezni nivo konkurence, da se 

poleg ustreznega nivoja investicij zagotovijo maksimalne koristi za končne uporabnike na 

dolgi rok. Poznavanje sektorske politike je tudi eden ključnih elementov pri izbiri ustreznega 

modela predhodne regulacije.  

4.2.5 Priporočila Evropske komisije glede predhodne regulacije dostopa do omrežij nove 

generacije 

Evropska komisija je v letu 2010 izdala priporočila, ki jih je treba upoštevati pri regulaciji 

omrežij nove generacije. V tem primeru to velja za optični del dostopa. Operater z lastnim 

dostopovnim omrežjem lahko zagotovi dostop v različnih točkah dostopovnega omrežja 

skladno s sliko št. 1 v podpoglavju 4.2.2, odvisno od tehnologije omrežja (BEREC 2010a, 1–

46):  

 zagotovitev dostopa do ožičenja v hiši,  

 zagotovitev dostopa do vmesne točke dostopovnega omrežja, kjer drug operater postavi 

svojo opremo (koncentrator ali ulični kabinet), 

 dostop do kanalizacije, preko katere drug operater lahko sam vpihne svoj kabel,  

 razvezava zanke, kjer ima drug operater svojo opremo pri glavnem delilniku in zakupuje 

optično vlakno ali bakreno parico, 

 bitni tok, kjer drug operater vstopa v aktivno omrežje glavnega operaterja na višjih 

nivojih (direktno DSLAM ali na usmerjevalniku). 

V preglednici 4 so navedene nekatere storitve, ki so uvrščene na upoštevna trga razvezave 

zanke in bitnega toka in so bile predmet predhodne regulacije v posameznih državah članicah 

v letu 2008.  
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Preglednica 4: Storitve uvrščene na upoštevna trga razvezave zanke in bitnega toka po 

državah 

Država Dostop do 

kanalizacije/ 

dostop 

Razv. 

optične 

zanke 

Razv. 

bakrene 

podzanke 

Ožičenje v 

uporabniški 

stavbi 

Dostop do 

kanalizacije/ 

hrbtenica 

Optična 

vlakna/ 

hrbtenica 

Avstrija   X X   

Belgija   X  X X 

Danska   X X X X 

Francija X  X X X  

Nemčija   X X X X 

Irska   X    

Italija   X  X X 

Nizoz.  X X X  X 

Španija X  X X X X 

Velika 

Britanija 

  X    

*X – predmet predhodne regulacije/obstoj operaterja s pomembno močjo  

Vir: ERG 2009, 207. 

Dostop do kanalizacije je recimo v nekaterih državah na osnovi analize treh kriterijev 

definiran kot nov upoštevni trg, v nekaterih državah pa je način regulacije že opredeljen v 

zakonodaji in ni predmet analiz za potrebe predhodne regulacije. V letu 2008 je zelo malo 

držav že izvajalo regulacijo kanalizacije v dostopu in s tem omogočalo izgradnjo večjega 

števila infrastruktur. Kot smo že omenili, je treba s kombinacijo sektorske politike in 

predhodne regulacije doseči optimalna razmerja med storitveno in infrastrukturno 

konkurenco. Če pogledamo zgornjo tabelo, vse države izvajajo predhodno regulacijo na 

razvezanem bakrenemu dostopu, ki je najstarejša tehnologija in je investicija že amortizirana. 

Bakreno omrežje je težko podvojiti, saj vodilni operater nima več kapitalskih stroškov, ampak 

samo še operativne, povezane z vzdrževanjem. Stroški za podvojitev omrežja pa so vsekakor 

previsoki. Zelo pomembno je tudi zagotoviti možnost izgradnje konkurenčnih hrbteničnih 

infrastruktur preko možnosti dostopa do kanalizacije. S tem operaterji v vseh državah lahko 

zgradijo lastno hrbtenično omrežje in nato najemajo dostop do končnih uporabnikov. Problem 

je tudi ožičenje v stavbi, kjer ima po navadi dostop le en operater in je treba omogočiti dostop 

vsem operaterjem do stanovanjskih enot. Evropska komisija se je na osnovi navedenega v 

najnovejših priporočilih dotaknila regulacije v času izgradnje omrežij nove generacije preko 

optičnega dostopovnega omrežja (EC 2010a). Priporočilo naj bi spodbudilo učinkovito 

vlaganje in inovacije v nove in izboljšane infrastrukture, pri čemer ustrezno upošteva tveganja 

vseh podjetij, ki vlagajo, in potrebo po ohranjanju učinkovite konkurence, ki je z 

dolgoročnega vidika pomembna gonilna sila vlaganja. Priporočilo se nekoliko odmika od 
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klasičnega načina predhodne regulacije, kjer se ugotavlja obstoj pomembne tržne moči in 

naloži obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo. Priporočilo temelji na dejstvu, da je 

izgradnja paralelnih infrastruktur ekonomsko neupravičena in težko izvedljiva. Dostop je 

treba zagotoviti s skupnimi močmi in vlaganji operaterjev pri izgradnji omrežja (Lundborg in 

Ruhle 2010, 43–44). Obveznosti kot sta naložitev poteka migracije in regulacija kanalizacije 

pa omogočata lažji razvoj konkurence. Negotovost z vidika povpraševanja, pripravljenosti 

plačila kupcev storitev, alternativne infrastrukture in negotovost glede regulacije negativno 

vplivajo na zasebne iniciative po izgradnji omrežij nove generacije (Fredebeul – Krein in 

Konoben 2010, 538). Wood (2008, 338) nadalje navaja, da se različno veliki operaterji 

obnašajo različno glede investicij na ruralnih področjih v odvisnosti od virov, ki so na voljo, 

stanja infrastrukture na tem področju in regulatornih omejitev ali prednosti. Če država ne 

podpre razvoja omrežij nove generacije, se to na določnem geografskem področju verjetno ne 

bo razvilo. Sektorska politika je tukaj še posebno pomembna. Enotni trg elektronskih 

komunikacijskih storitev v EU in zlasti razvoj visokohitrostnih širokopasovnih storitev sta 

ključna za gospodarsko rast in doseganje ciljev, ki so bili določeni s strategijo Evropa 2020. 

Prehod z bakrenih omrežij na optična omrežja lahko spremeni konkurenčne pogoje na 

različnih geografskih območjih in zahteva analizo geografskega obsega upoštevnih trgov 

razvezave zanke in bitnega toka. Evropska komisija je še posebej v svojih priporočilih 

poudarila elemente (EC 2010a, L251/41-43), kot so enako obravnavanje pri nudenju dostopa, 

primerno donosnost vloženega kapitala pri oblikovanju stroškovnih cen, zagotovitev ustrezne 

oblike dostopa alternativnim operaterjem, da bodo pri ponudbi omrežij nove generacije 

konkurenčni, visoka tveganja v primeru izgradnje optike do doma (angl. FTTH), 

preprečevanje cenovnih škarij (izvedba testa imputacije), negotovost povpraševanja, 

pomembnost sovlaganja, ki zmanjšuje stroške in tveganje, ter zagotovitev kolokacije 

alternativnim operaterjem in povezavo z njegovim omrežjem.  

V primeru ponudbe količinskih popustov alternativnim operaterjem pa mora biti izpolnjen 

naslednji pogoj: 

 za vsako območje se izračuna enoten količinski popust, ki ga neodvisni regulatorni organi 

določijo glede na nacionalne okoliščine in omrežno infrastrukturo in ki velja enako za vse 

iskalce dostopa, ki želijo v zadevnem območju kupiti vsaj število vodov, ki dajo dostop 

popusta.  

Ker se premija za tveganje zmanjšuje zaradi vedno večjega zadovoljevanja povpraševanja na 

maloprodajni in veleprodajni ravni, se morajo tudi količinski popusti skladno s tem 

zmanjševati. Količinski popusti niso več upravičeni, ko je povpraševanje na maloprodajni in 

veleprodajni ravni izpolnjeno na visoki ravni. Neodvisni regulatorni organi morajo tudi 

zagotoviti, da imajo vsi iskalci dostopa, vključno z maloprodajno enoto operaterja s 

pomembno tržno močjo, enake informacije in možnosti glede dostopa do infrastrukture 

operaterja s pomembno tržno močjo. Pri analizi razvoja omrežij nove generacije pa je treba 

upoštevati predvsem naslednje dejavnike (EC 2010a, 40):  
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 število priključkov na omrežja nove generacije (ločeno prikazano za število priključkov 

alternativnih operaterjev),  

 število gospodinjstev, do katerih poteka optično ali hibridno omrežje,  

 obstoj referenčnih ponudb, ki se nanašajo na uporabo kanalizacije in zadnjega dela 

dostopovnega omrežja, 

 možnost uporabe cevi v zemlji,  

 sprememba referenčne ponudbe za razvezavo zanke vodilnega operaterja z vključitvijo 

možnosti razvezave optične zanke,  

 obstoj referenčne ponudbe bitnega toka,  

 trend gibanja vključenih ADSL naročnikov (predhodne starejše tehnologije po bakrenem 

dostopu),  

 veleprodajne cene razvezave zanke in bitnega toka,  

 maloprodajne cene, 

 razvoj tržnih deležev in koncentracije na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa,  

 makroekonomski indikatorji, kot so BDP, BDP na prebivalca, rast produktivnosti, delež, 

ki ga gospodinjstva porabijo za elektronske komunikacije. 

Navedene dejavnike bo Evropska komisija uporabila v poročilu o napredku pri razvoju 

omrežij nove generacije v posamezni državi članici. Ti kazalci kažejo na stopnjo razvoja v 

posamezni državi. Evropska komisija nadalje ugotavlja, da je najučinkovitejša predhodna 

regulacija, ki v svojih kalkulacijah upošteva tveganje v investicijah pri izgradnji omrežja. Pri 

regulaciji optičnega dostopa je večina regulatorjev naložila vodilnim operaterjem, da 

omogočijo uporabo in dostop do kanalizacije tudi drugim operaterjem. Nekateri od teh so 

nadalje naložili vodilnim operaterjem tudi obveznost dostopa do hišnega ožičenja, še posebej 

v primeru izgradnje optike do doma. Regulatorji so naložili operaterjem tudi obveznost 

razvezave optične zanke. Regulatorje, ki tega niso naložili, je Evropska komisija pozvala, naj 

nadalje razmislijo o uvedbi obveznosti pri razvezavi optične zanke v interesu razvoja omrežij 

nove generacije. Operaterji, ki so naložili kontrolo cen, so uporabili različne metode 

regulacije od fleksibilnosti pri postavljanju cen (če je razvoj omrežij nove generacije v začetni 

fazi), stroškovne regulacije na osnovi LRIC modela do naprednih metod cenovne regulacije, 

ki vključuje premijo za tveganje (Nizozemska). Pri regulaciji medoperaterske ponudbe 

bitnega toka so regulatorji naložili obveznost stroškovne regulacije v primeru ugotovitve, da 

je optični dostop nujno potreben za alternativne operaterje v njihovi tekmi z vodilnim 

operaterjem. V primeru, da obveznosti na nižjem nivoju lestvice investicij (razvezava optične 

zanke, dostop do kanalizacije) zadostujejo za razvoj konkurenčnosti infrastruktur in 

konkurenčnosti pri ponudbi širokopasovnega dostopa višjih hitrosti na maloprodajnem trgu, 

so regulatorji naložili v primeru medoperaterske ponudbe bitnega toka le lažje oblike 

obveznosti ali pa obveznosti sploh niso naložili. Zelo znana je regulacija na način t. i. padanja 

intenzivnosti regulacije v skladu z lestvico investicij. V tem primeru so regulatorji pri 

razvezavi zanke naložili strožje obveznosti (recimo stroškovno regulacijo), medtem ko so pri 
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medoperaterski ponudbi bitnega toka naložili blažje oblike obveznosti (recimo maloprodajna 

cena minus). Tak način regulacije je tudi zelo značilen v primeru obstoječega dostopa preko 

bakrenega omrežja. Čeprav bi v skladu z razvojem lestvice investicij v posamezni državi 

verjetno pričakovali bodisi intenzivno regulacijo razvezave zanke bodisi intenzivnejšo 

regulacijo bitnega toka v odvisnosti od razvoja konkurence na trgu (Mihevc 2009, A209–

216). Amendola in Pupillo (2008, 95–96) navajata, da so v veljavi naslednji modeli pri 

regulaciji omrežij nove generacije v primeru optičnega dostopa: 

 razširitev obstoječih obveznosti pri regulaciji bitnega toka in razvezava zanke za odpravo 

novih ozkih dostopovnih grl omrežij nove generacije,  

 brez regulatornih obveznosti za omrežja nove generacije,  

 regulatorne počitnice oziroma brez obveznosti za določeno obdobje.  

Razširitev obstoječih obveznosti razvezave zanke in bitnega toka na bakrenem dostopu na 

optični dostop je vsekakor problematična z vidika tveganja in lahko negativno vpliva na 

nadaljnji razvoj investicij in inovacij. Model, kjer regulator ne naloži obveznost in kjer uvede 

regulatorne počitnice, je lahko primeren za eno državo, medtem ko za drugo državo ni 

primeren. Amendola in Pupillo nadalje navajata, da so navedeni modeli primerni v primeru 

definicije trgov na nacionalnem nivoju in da bi morala regulacija omrežij nove generacije 

potekati na upoštevnih trgih, ki so geografsko manjši od nacionalnih trgov, saj se razmere 

znotraj posamezne države bistveno razlikujejo. Ta koncept avtorja priporočita predvsem v 

večjih državah EU, saj se tukaj konkurenčni pogoji še posebej razlikujejo. Vse te ugotovitve 

je treba upoštevati pri izgradnji modela v Sloveniji, saj vplivajo na različno obravnavanje 

bakrenega in optičnega dostopa. Glede na navedbo vseh omejitev v tem poglavju bo 

predhodna regulacija optičnega dostopa vsekakor še predmet nadaljnjih analiz in razprav. 

4.3 Vpliv regulacije na trg in analiza stanja po državah 

V tem podpoglavju bomo analizirali vpliv učinkov regulacije v času izgradnje omrežij nove 

generacije predvsem preko pregleda ustrezne znanstvene in strokovne literature. Ugotovitve 

bodo podale temelje za nadaljnjo kvalitativno in kvantitativno analizo izgradnje modela za 

Slovenijo v osmem in devetem poglavju. Predvsem se bomo osredotočili na nove elemente, 

kot je recimo vpliv intenzivnosti regulacije na ostale kazalnike na trgu ter na ugotovljene 

povezave med posamezniki kazalniki na trgu. Predvsem bomo poskušali ugotoviti, kako 

različni načini regulacije vplivajo na razvoj trga. Za potrebe nadaljnje analize bo podan tudi 

pregled po državah in analiza stanja v razvitih in ekonomsko manjših državah. Na koncu bo 

sledil še pregled trga v Republiki Slovenija, ki bo podlaga za nadaljnje analize. Vse navedeno 

bo skupaj z narejeno kvantitativno raziskavo v šestem poglavju predstavljalo teoretični okvir 

za nadaljnjo kvalitativno in kvantitativno raziskavo oz. izgradnjo modela predhodne 

regulacije na nacionalno manjšem tržišču, kot je Slovenija.  
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4.3.1 Analiza učinkov regulacije v času izgradnje omrežij nove generacije 

Evropski regulatorji že od samega začetka spodbujajo tako storitveno kot infrastrukturno 

konkurenco. Do leta 1996 so štiri evropske države odprle svoje trge elektronskih komunikacij 

in omogočile vstop konkurence (Bain & Company 2009, 23), in sicer Velika Britanija, 

Švedska, Finska in Danska, sledila je Nizozemska v letu 1997 ter nato v letu 1998 še Avstrija, 

Belgija, Francija, Nemčija, Italija in Španija. Evropska komisija od samega začetka poleg 

storitvene konkurence vzpodbujala tudi konkurenco infrastruktur. Kot rezultat politike 

Evropske komisije je začelo več infrastrukturnih ponudnikov ponujati storitve v dostopu in 

hrbtenici. Konkurenca infrastruktur je tudi povzročila ponudbo konvergenčnih storitev, to je 

večjega števila storitev preko istega omrežja. Na primer govor se lahko ponudi končnim 

uporabnikom preko večjega števila omrežij: kabelskega, bakrenega omrežja bivših PTT 

podjetij in preko optičnega omrežja. Z razvojem konvergenčnih storitev se ponudniki storitev 

ne naslanjajo več na tradicionalni prenos, kot je na primer ponudba govora preko bakrenega 

omrežja Telekoma ali ponudbe TV signala preko kabelskega omrežja. Ponudniki vsebin 

uporabljajo distribucijske poti za dostop do končnih naročnikov preko vseh mogočih oblik 

dostopa. Več študij se dotika obravnave in analize, ali obveznost medoperaterskega dostopa 

povečuje konkurenčnost in penetracijo na trgu ali obratno. Vpliv naložitve obveznosti dostopa 

na višino investicij in inovacij na trgu je težko točno izmeriti, saj na to vpliva veliko 

dejavnikov, kot so recimo izvajanje regulacije na drugih segmentih, prevzemi in združitve ter 

ekonomska razvitost posamezne države (Dippon in Ware 2010, 58). Neto vpliv je mogoče 

opazovati le na maloprodajnem trgu. Predhodna regulacija mora vedno dati odgovor ali 

obveznost naložitve dostopa povzroča konkurenčne probleme na trgu, ker so nekatera omrežja 

regulirana in druga ne. Podporniki obvezne naložitve obveznosti dostopa navajajo, da imajo 

evropske države, ki so naložile to obvezo, višjo stopnjo penetracije, kot jo imajo Združene 

države Amerike (v nadaljevanju tudi ZDA). Dippon in Ware (2010, 61–64) sta preverila 

statistične povezave v Evropski skupnosti s pomočjo korelacijske matrike in multiple linearne 

regresije med penetracijo kot odvisno spremenljivko in naslednjimi neodvisnimi 

spremenljivkami: 

 delež gospodinjstev z lastnim računalnikom, 

 gostota naseljenosti (št. prebivalcev/km
2
), 

 delež ozemlja, na katerem živi 50 % prebivalstva (meri koncentracijo oz. porazdelitev 

prebivalstva), 

 minimalna cena na mesec, 

 BPD na prebivalca, 

 GINI koeficient (stopnja prihodkovne razlike med prebivalci), 

 delež delilnikov, na katerih je prisotnih več operaterjev (meri stopnjo naložitve 

obveznosti razvezave zanke). 

Ugotovila sta, da obstaja značilna statistično pozitivna povezava med penetracijo in deležem 

gospodinjstev z lastnim računalnikom, med penetracijo in gostoto naseljenosti ter med 
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penetracijo in koncentracijo prebivalstva. Nadalje obstaja značilna statistično negativna 

povezava med penetracijo in stopnjo prihodkovne razlike med prebivalci. Med penetracijo in 

minimalno ceno ter med penetracijo in stopnjo naložitve obveznosti dostopa pa ni značilne 

statistične povezave. V državah Evropske skupnosti, ki imajo višjo stopnjo dosežene 

penetracije kot ZDA, obstaja tudi bistveno večja gostota prebivalstva, večja koncentracija, 

višji delež gospodinjstev z lastnim računalnikom in nižja stopnja prihodkovne razlike kot v 

ZDA. Poleg tega je treba upoštevati, da gre v tem primeru le za mednarodno primerjavo in da 

je treba vsak nacionalni trg pogledati posebej in preveriti, ali so konkurenčni pritiski zadosti 

veliki, da ni potrebno nalaganje regulatornih obveznosti. Glede osnovne ugotovitve, da med 

penetracijo in stopnjo razvezanih zank ni značilne statistične povezave, pa je treba poudariti, 

da delež delilnikov, na katerih je prisotnih več operaterjev, ne poda dejanskega stanja 

konkurenčnosti, saj ne poda zasedenosti teh delilnikov od gostujočih operaterjev oz. kolikšen 

je delež glavnega operaterja nasproti ostalim operaterjem. Analizo vpliva intenzivnosti 

regulacij na penetracijo je treba pogledati tudi ločeno posebej za razvezavo zanke in posebej 

za bitni tok. Stopnja razvezanih zank tudi ne vpliva značilno na višino investicij v 

širokopasovno infrastrukturo (Koutroumpis 2009, 479), medtem ko obstaja značilna pozitivna 

statistična povezava med stopnjo infrastrukturne konkurence glede na različne platforme 

(kabelska omrežja, DSL preko bakrenega omrežja ali optičnega omrežja) in višino investicij v 

širokopasovna omrežja. Hausladen in Wallsten (2009, 90–107) tudi dokazujeta, da obstaja 

negativna značilna statistična povezava med številom razvezanih DSL priključkov preko 

bakrenega omrežja (razvezava zanke in bitni tok) in številom novih optičnih priključkov na 

prebivalca (skupaj za vse operaterje). Avtorja tudi dokazujeta, da so investicije v optična 

omrežja večja v državah z večjo infrastrukturno konkurenco kot pa v državah, kjer razvoj 

temelji na ponudbi maloprodajnih storitev preko omrežja vodilnega operaterja oz. bivšega 

monopolističnega ponudnika. Slednje nakazuje določene negativne učinke regulacije na eni 

enotni infrastrukturi, torej na načinu regulacije, ki ga tudi spodbujajo evropske direktive.  

Ključno je vprašanje, ali so pozitivni učinki regulacije, ki pospešuje konkurenčnost na 

maloprodajnem trgu, večji od potencialnih slabosti z vidika zmanjšanja investicij reguliranih 

operaterjev. Hausladen in Wallsten nadalje dokazujeta, da je število razvezanih DSL 

priključkov v Evropski skupnosti preko razvezave zanke na prebivalca statistično značilno in 

negativno povezano s številom priključkov preko kabelskega omrežja, brezžičnega dostopa in 

izgradnjo lastnega DSL-omrežja ostalih operaterjev (brez vodilnega). Istočasno med številom 

razvezanih priključkov preko storitve bitnega toka ter med kabelskimi, brezžičnimi in 

izgradnjo lastnega DSL-omrežja ni značilne statistične povezave. V primeru razvezane zanke 

mora operater, ki se odloči za razvezavo, nabaviti in postaviti lastno opremo (DSLAM), 

medtem ko v primeru bitnega toka operater ne potrebuje veliko lastne opreme in tudi nima 

veliko kontrole nad prometom do končnih uporabnikov. Rezultate raziskave kažejo na 

dejstvo, da se operaterji brez lastne dostopovne infrastrukture odločajo med razvezavo zanke 

in izgradnjo lastne infrastrukture. Torej če regulacija podpira vstop preko razvezave zanke, se 

bodo odločili za slednjo, drugače pa bodo investirali v lastno infrastrukturo, medtem ko je 
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storitev bitnega toka na višjem nivoju lestvice investicij in operaterje, ki se odločajo za tak 

način vstopa na maloprodajni trg ne zanima izgradnja lastne infrastrukture, saj ne želijo niti 

investirati v lastni DSLAM. Operater, ki je zavezan k obvezni ponudbi razvezave zanke in 

bitnega toka pa zaradi delitve prihodkov z ostalimi operaterji tudi nima večjih iniciativ za 

investicije v izgradnjo omrežja. Obstaja tudi pozitivna značilna statistična povezava med 

številom DSL priključkov, ki jih operaterji (brez vodilnega) vzpostavijo preko lastne 

dostopovne infrastrukture, in številom optičnih priključkov, ki jih vzpostavijo slednji. To 

pomeni, da so operaterji, ki vzpostavljajo lastno dostopovno omrežje preko bakrene DSL-

infrastrukture, bolj nagnjeni tudi k izgradnji lastnega optičnega omrežja. Število priključkov 

operaterjev preko kabelskega omrežja (brez vodilnega) pa je tudi pozitivno povezano s 

številom optičnih priključkov, ki jih je vzpostavil vodilni operater. To pomeni, da je vodilni 

operater bolj nagnjen k izgradnji optičnega omrežja, bolj kot ostali operaterji uporabljajo 

kabelsko omrežje za dostop do končnih uporabnikov. Navedeno kaže na dejstvo, da bolj kot 

se vodilnega operaterja sili k razvezi zanke in s tem delitve prihodkov, manj je zainteresiran 

za investicije v nova omrežja. Obstaja tudi pozitivna povezava, ki sicer ni statistično značilna 

med številom lastnih dostopovnih DSL priključkov operaterjev (brez vodilnega) in izgradnjo 

optičnih priključkov vodilnega operaterja. Na osnovi izvedene analize pridemo do zaključka, 

da vzpodbujanje vstopa operaterjev preko razvezave omrežja (razvezava zanke in bitni tok) 

negativno vpliva na višino investicij reguliranega operaterja (Hausladen in Wallsten 2009, 

107). Države, ki imajo obe tehnologiji, in sicer DSL in kabelski dostop, imajo velike koristi 

od infrastrukturne konkurence (Picot in Wernick 2007, 662). Nacionalni regulatorni organi s 

svojimi ukrepi pospešujejo storitveno ali infrastrukturno konkurenco. Torej obstaja vprašanje, 

ali pospeševati izgradnjo konkurenčnih infrastruktur ali preko regulacije dostopa omogočiti, 

da čim več operaterjev ponuja svoje storitve preko ene enotne infrastrukture. Infrastrukturna 

konkurenca pa ima po drugi strani lahko tudi negativne učinke zaradi možnosti neučinkovite 

podvojitve obstoječe infrastrukture (Laffont in Tirole, 2000). V Evropski skupnosti je visoka 

stopnja penetracije rezultat kombinacije med infrastrukturno in storitveno konkurenco ter 

aktivno vlogo države pri spodbujanju investicij v širokopasovna omrežja. Infrastrukturna 

konkurenca pospešuje rast penetracije (Höffler 2005, 11). Vpliv je najmočnejši, ko so tržni 

deleži enakomerno porazdeljeni. Obstaja invertirana kvadratna povezava med višino 

penetracije in deležem kabelskih priključkov na posameznem nacionalnem trgu: 

0877,0*9277,0)(*2969,1)( 2  XdeležXapenetracijY  

pri stopnji pojasnjene variance 2R = 0,4346. 

Na višino penetracije pozitivno vpliva tudi BDP na prebivalca in gostota prebivalstva, saj so 

stroški na enoto v gosteje naseljenih predelih nižji. Po drugi strani pa med višino storitvene 

konkurence (delež drugih ponudnikov na DSL-tehnologiji) in penetracijo ni značilne 

statistične povezave (Höffler 2005, 12). To postavlja dvom v učinkovitosti principa lestvice 

investicij, na kateri temelji regulacija v Evropski skupnosti. V Evropski skupnosti je opazen 
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velik porast storitvene konkurence na osnovi razvezave zanke. Med leti 2004–2008 se je 

število razvezanih zank povečalo za 10-krat, medtem ko se je število priključkov preko 

storitve bitnega toka povečalo občutno manj (med leti 2004–2008 le za dvakrat). V letu 2004 

je bilo število priključkov preko razvezave zanke in število priključkov preko bitnega toka 

skoraj enako (EC 2010c, 52). Praksa v Južni Koreji pa dokazuje, da (Picot in Wernick 2007, 

669) prepozna obveznost naložitve določene medoperaterske storitve lahko pripelje do 

negativnih učinkov na trgu. Operaterjem, ki nimajo dostopovne infrastrukture, je treba 

omogočiti medoperaterske storitve na vseh nivojih. Obveznost razvezave zanke je treba 

naložiti infrastrukturnim operaterjem dovolj zgodaj, da se lahko razvija konkurenca na 

maloprodajnem trgu. Po drugi strani pa je treba upoštevati, da se regulirani operater težko 

odloči, da bi po posodobitvi in optimizaciji dostopovnega omrežja, tega lahko ponudil tretjim 

na učinkovit način (Gonzales in Castejon 2009, 672). V ZDA pa je bil najpogostejši način 

vstopa operaterjev brez lastnega dostopovnega omrežja prav vstop na trg preko razvezave 

zanke. Glede na dejstvo, da je višina koncentracije tržišča oz. delež vodilnega operaterja 

odvisna od velikosti posamezne države, lahko sklepamo, da mora biti izbira koncepta 

regulacije odvisna tudi od velikosti posamezne države oz. definiranega geografskega trga 

znotraj slednje ali znotraj geografskega trga, ki vključuje več držav. Med državami Evropske 

skupnosti pa zaradi različnega razvoja elektronskih komunikacij obstajajo izrazite razlike, 

zato geografska definicija za področje širokopasovnega dostopa, širša od posamezne države, 

praktično niti ni mogoča. Porast priključkov razvezanega dostopa v Evropski skupnosti pa 

tudi nakazuje pravilnost pristopa regulacije, saj ravno prepozna naložitev te obveznosti lahko 

pripelje do zamud pri razvoju konkurence na maloprodajnem trgu. Monopolizacija tržišča pa 

privede do visokih cen in nizke penetracije (Höffler 2005, 7). Konkurenca ustvarja pritisk na 

nižanje cen in rast penetracije. Nadalje velika večina akademskih študij dokazuje, da 

infrastrukturna konkurenca vodi do večjega števila inovacij in višje stopnje penetracije na trgu 

(Bain Company 2009, 25). Infrastrukturna konkurenca tudi pozitivno vpliva na stabilnost 

cenovne politike na trgu. Glede na dejstvo, da storitvena konkurenca preko regulacije bitnega 

toka povečuje izgradnjo novih infrastruktur od operaterjev s pomembno tržno močjo na 

regulirani DSL tehnologiji (Mihevc 2011, 215) in glede na dejstvo, da obstaja pozitivna 

značilna statistična povezava med stopnjo penetracije in stopnjo infrastrukturne konkurence, 

lahko zaključimo, da je treba vzpodbujati razvoj infrastrukturne konkurence kot tudi 

storitvene konkurence na drugi strani. Odločitev Evropske komisije po vzpodbujanju obeh 

oblik konkurence se je le izkazala kot pravilna. Med odločitvijo neodvisnih regulatorjev glede 

izbire intenzivnosti regulacije in stanjem infrastrukturne konkurence ni značilne statistične 

povezave. Obstaja pa med stopnjo penetracije in intenzivnostjo regulacije, kot bomo ugotovili 

v nadaljevanju. Vsekakor lahko zaključimo, da je v fazi razvoja trga potrebno vzpodbujati 

tako storitveno kot infrastrukturno konkurenco, da se doseže zadostni nivo penetracije na trgu. 

Maloprodajni širokopasovni trg v večini držav Evropske skupnosti še ni na stopnji 

zasičenosti, saj je pričakovati rast potreb po novih storitvah pa tudi stopnja penetracije precej 

zaostaja za penetracijo govorne fiksne in mobilne telefonije. Vsekakor je stopnja penetracije 
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tista, ki pokaže, kako je intenzivna regulacija v trenutni točki razvoja še potrebna, saj 

vključuje tudi potrebno stopnjo infrastrukturne konkurence. Rast infrastrukturne konkurence v 

fazi razvoja trga tudi povzroča rast penetracije.  

Če ni infrastrukturne konkurence, bi se vodilni operater odločil za posodobitev omrežja v 

odvisnosti od (Bain & Company 2009, 67): 

 nivoja naraščajočih prihodkov iz naslova ponudbe večjih hitrosti interneta in pripadajočih 

aplikacij. Cene se med posameznimi državami zelo razlikujejo in s tem tudi privlačnost 

posameznega poslovnega modela;  

 regulatorne politike: politika odprtega dostopa in nivo cen medomrežnih povezav 

vplivajo na poslovne odločitve lastnika infrastrukture;  

 nivoja in stanja obstoječe infrastrukture.  

Če je konkurenca infrastruktur dovolj visoka, potem storitvena konkurenca, ki je zelo 

pomembna v začetni fazi liberalizacije, ni več potrebna z namenom zaščite končnih 

uporabnikov pred potencialnim neodvisnim obnašanjem Telekoma oz. vodilnega operaterja 

(Briglauer, Götz, in Schwarz 2010, 559). Ta princip sledi teoriji lestvice investicij. V tem 

primeru pa je treba tudi zagotoviti kasnejšim vstopnikom enake pogoje, kot so jih imeli 

njihovi predhodniki. Pri tem pa je treba tudi upoštevati, da bodo imeli ti vstopniki možnost 

zagotovitve dostopa ne le pri Telekomu, ampak tudi pri predhodnih vstopnikih, ki so v skladu 

s teorijo lestvice investicij postopoma gradili lastno dostopovno omrežje (Cave 2006, 223–

237). Večinoma se obstoječa teorija lestvice investicij nanaša na asimetrične trge, kjer ima 

dostopovno infrastrukturo le vodilni Telekom, vsi ostali operaterji pa ne in jo postopno 

gradijo preko najema medoperaterskih storitev. Postopno se premikajo vzdolž lestvice 

investicij in najemajo medoperaterske storitve od tistih, ki potrebujejo zelo malo lastnega 

omrežja, do tistih, ki potrebujejo več in več lastnega omrežja (Borreau, Dogan in Manant 

2010, 693). Pri izgradnji omrežij novih generacij pa gre za simetrična tržišča, kjer morajo vsi 

operaterji investirati, če želijo zgraditi dostopovno omrežje. Cave (2010, 80–85) ugotavlja, da 

je princip lestvice investicij mogoče uporabiti tudi v primeru izgradnje dostopa omrežij nove 

generacije. V primeru, da regulator ne bo več naložil razvezave zanke, se bodo nekateri 

operaterji odločili za medoperatersko storitev bitnega toka preko optičnega dostopa (pomik 

navzgor po lestvici investicij), drugi pa za izgradnjo lastnega optičnega dostopovnega omrežja 

(pomik navzdol po lestvici investicij). Raziskave (Quast 2008, 572–581) dokazujejo, da ima 

verjetno ponudba dostopa na višjih nivojih tudi negativen vpliv na dostop na nižjih nivojih. V 

ZDA so recimo do leta 2006 uvedli regulacijo na osnovi LRIC modela za dostop operaterjem 

na višjih nivojih od razvezave zanke. Slednje je povzročilo, da so se novi vstopniki odločili za 

najem celotnega omrežja za dostop do končnih uporabnikov. Regulator mora tudi nadzirati in 

kontrolirati prehod z bakrenega na optično omrežje. V primeru, da regulator želi pospešiti 

prehod z bakrenega na optično omrežje, lahko zviša ceno razvezave bakrene zanke. Vsekakor 

pa se glede na dejstvo, da so dostopovna omrežja nove generacije v izgradnji, regulatorji 

soočajo z dilemo med pospeševanjem konkurenčnosti in povečanjem iniciativ po izgradnji 
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optičnega omrežja. Pospeševanje storitvene konkurence z nizkimi cenami dostopa po eni 

strani pospešuje razvoj konkurence, po drugi strani pa lahko ustavi ali upočasni investicije 

reguliranega operaterja. Nadalje Bouckaert, Dijk in Verboven (2010, 661–671) na osnovi 

analize odvisnosti med višino penetracije maloprodajnega trga širokopasovnega dostopa na 

eni strani in kazalci konkurenčnosti (stopnja infrastrukturne in storitvene konkurence), 

demografskimi značilnostmi posameznega nacionalnega trga in značilnostmi maloprodajnega 

trga širokopasovnega dostopa (povprečna cena in povprečna dostopovna hitrost) predlagajo 

naslednjo politiko predhodne regulacije z namenom povečanja stopnje penetracije na 

maloprodajnem trgu: 

 treba je pospeševati konkurenco infrastruktur, ki pripelje do višje penetracije kot 

storitvena konkurenca. Storitvena konkurenca, ki se izvaja v skladu z regulacijo po 

principu lestvice investicij lahko pripelje do negativnih učinkov predvsem z vidika 

investicij; 

 regulacija bitnega toka daje slabše rezultate od regulacije razvezave zanke z vidika višine 

penetracije. Zato avtorji priporočajo najprej odpravo te regulacije z zviševanjem cen 

glede na cene razvezave zanke ali pa da se regulacije bitnega toka ne naloži za optični 

dostop oziroma omrežja nove generacije, kjer so za izgradnjo potrebne večje investicije. 

Avtorji tudi ugotavljajo, da ima pospeševanje storitvene konkurence (predvsem regulacije 

preko bitnega toka) negativne učinke z vidika, da imajo operaterji, ki zakupujejo 

medoperaterske storitve za dostop, nižje iniciative po investicijah v izgradnjo lastnega 

omrežja (tako omrežja, na katerem imajo dostop do končnih uporabnikov, kot v 

alternativna omrežja za dostop). Prav tako pa ima vodilni operater tudi nižje iniciative po 

investicijah v omrežja, od katerega imajo koristi tudi njegovi konkurenti na vertikalno 

povezanem maloprodajnem trgu;  

 posebno pozornost je treba posvetiti regionalnim razlikam. V regijah, ki zaostajajo za 

nacionalnim povprečjem, je treba zagotoviti ustrezno regulatorno politiko, da se zagotovi 

ustrezna investicijska dinamika, in pospeševati infrastrukturno konkurenco, da se 

zagotovi ustrezna rast.  

Analiza temelji na primerjavi 20 članic skupine OECD. Vsekakor ima analiza tudi nekatere 

pomanjkljivosti. Izračun dveh oblik storitvene konkurence temelji na izračunu seštevka 

kvadratov deležev vodilnega operaterja in konkurentov, ki najemajo medoperaterske storitve 

bitnega toka ali razvezave zanke (t. i. Herfindahl indeks). Ta seštevek se nato primerja s 

penetracijo, ki se izračuna kot delež med vsemi širokopasovnimi priključki in vsemi 

gospodinjstvi v posamezni državi članici. Verjetno bi bili rezultati bolj točni, če bi tudi 

storitveno konkurenco izračunali na osnovi deleža konkurence nasproti vsem priključkom na 

posamezni regulirani tehnologiji. V svoji analizi med leti 2003–2008 avtorji ugotovijo, da je 

med stopnjo infrastrukturne konkurence, ki se izračuna na osnovi seštevka kvadratov deležev 

posameznih infrastruktur (t. i. angl. Herfindahl indeks) in stopnjo penetracije, bistveno bolj 

značilna statistična povezava kot pa med obema oblikama storitvene konkurence in stopnjo 
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penetracije na trgu. Prav tako obstaja značilna pozitivna statistična povezava med BDP-jem 

na prebivalca in penetracijo ter med gostoto prebivalstva in penetracijo. Na primer povečanje 

gostote za 100 prebivalcev na km
2
 poveča penetracijo za 3 %. Istočasno je med porazdelitvijo 

prebivalstva (angl. population dispersion) in penetracijo negativna značilna statistična 

povezava. Stroški investicij v omrežja so nižji, čim večja je gostota prebivalstva in čim bolj je 

prebivalstvo neenakomerno porazdeljeno (obstoj večjih mest). Temu mora slediti tudi način 

regulacije. 

Na razvoj internetnega dostopa oz. penetracijo v posamezni državi vpliva tudi višina BDP-ja, 

vendar višina BDP-ja na razvoj internetnega dostopa bolj vpliva v manj razvitih kot v bolj 

razvitih državah (Andres, Cuberes, Diouf in Serebrisky 2010, 333). Sprememba BDP-ja v 

razvitejših državah bistveno ne vpliva na razvoj internetnega dostopa oz. na njegovo 

penetracijo. To sovpada tudi z ugotovitvami Beilocka in Dimitrova (2003, 237–252), ki 

dokazujeta, da sprememba dohodka bolj vpliva na penetracijo v manj razvitih predelih z 

nižjimi dohodki na prebivalca. Po drugi strani pa mrežni učinki bolj vplivajo na razvoj 

interneta v razvitejših kot v manj razvitih državah. Število operaterjev na trgu tudi pozitvno 

vpliva na rast penetracije. Torej je treba zagotoviti konkurenčno okolje, da se zagotovi rast in 

razvoj širokopasovnega razvoja dostopa. Pri proučevanju vpliva liberalizacije in velikosti 

posamezne ekonomije na spremembo penetracije in deleža vodilnega operaterja (Symeou 

2009, 223–226) na področju fiksne telefonije, interneta in mobilne telefonije pridemo do 

naslednjih ugotovitev: 

 obstaja značilna negativna statistična povezava med penetracijo na začetku liberalizacije 

in njeno spremembo v času liberalizacije na področju fiksne telefonije, 

 obstaja značilna pozitivna statistična povezava med penetracijo na začetku liberalizacije 

in njeno spremembo v času liberalizacije na področju ponudbe interneta, 

 ne obstaja značilna statistična povezava med penetracijo na začetku liberalizacije in njeno 

spremembo v času liberalizacije na področju mobilne telefonije, 

 ne obstaja značilna statistična povezava med številom operaterjev in spremembo 

penetracije v času liberalizacije razen na področju mobilne telefonije, 

 obstaja značilna negativna statistična povezava med spremembo penetracije na področju 

mobilne telefonije in spremembo na področju fiksne telefonije, medtem ko obratno ni 

značilne statistične povezave (mobilna telefonija bi lahko bila substitut fiksni telefoniji, 

obratno pa ne velja), 

 obstaja značilna statistična povezava med velikostjo posamezne ekonomije in deležem 

vodilnega operaterja za vse tehnologije,  

 število operaterjev ne vpliva na delež vodilnega operaterja, 

 obstaja značilna pozitivna statistična povezava med BDP-jem na prebivalca in deležem 

vodilnega operaterja. 
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Na spremembo penetracije v času liberalizacije vpliva faza oz. stopnja razvoja posamezne 

tehnologije. Tako je za področje interneta, ki je tehnologija v razvoju, značilna velika 

sprememba penetracije v času liberalizacije. Zanimivo je, da število operaterjev praktično ne 

vpliva na spremembo penetracije in tudi ne na delež vodilnega operaterja. To si lahko 

pojasnimo s tem, da je število operaterjev že zadosti visoko in njihovo povečevanje ne vpliva 

na večjo dostopnost do storitev in konkurenčnost na trgu. Na delež vodilnega operaterja pa 

vpliva velikost ekonomije, in sicer manjša kot je ekonomija, večji je delež vodilnega 

operaterja. Odvisnost je tudi večja na področju novejših tehnologij. Vzrok značilne pozitivne 

statistične povezave med BDP-jem na prebivalca in deležem vodilnega operaterja je verjetno 

v večji občutljivosti povpraševanja v revnejših ekonomijah. V slednjih uporabniki hitreje 

prehajajo med operaterji v odvisnosti od pogojev, ki jih ti nudijo. Vsekakor ugotovitve 

nakazujejo nenehno potrebo po regulaciji in potrebo po ločenem pristopu regulacije med 

velikimi in malimi ekonomijami. V manjših ekonomijah lahko način regulacije še bolj vpliva 

na investicije vodilnega operaterja, ki je zaradi svojega visokega tržnega deleža in omejenosti 

prostora dejansko edini sposoben večjih investicij v razvoj infrastrukture. Predhodne 

ugotovitve nakazujejo, da bolj kot je regulacija v posamezni državi usmerjana na 

pospeševanje ponudbe medoperaterskih storitev razvezave zanke in bitnega toka pri ponudbi 

maloprodajne storitve širokopasovnega dostopa, manj je investicij v izgradnjo lastnega 

optičnega omrežja. Vendar je glede na predhodne ugotovitve pri tem treba upoštevati tudi 

velikost posamezne ekonomije. Ugotovitve v tem poglavju bo treba upoštevati pri izgradnji 

ustreznega modela predhodne regulacije v Sloveniji.  

4.3.2 Primerjava med različnimi metodami kontrole cen pri regulaciji dostopa 

Zagotovitev dostopa je ključna pri ponudbi omrežij nove generacije in možnosti ponudbe 

širokopasovnih storitev končnim uporabnikom od večjega števila operaterjev. Vsak uporabnik 

potrebuje le en dostop do omrežja, katerega naj bi zgradil en operater. Treba pa je zagotoviti, 

da ima uporabnik čim večjo izbiro, torej mora operater, ki je zgradil dostop, tega ponuditi tudi 

ostalim operaterjem po ceni, ki mu zagotavlja povrnitev investicije. Tu nastopi regulator, ki 

mora omogočiti konkurenčnost na trgu, da se prepreči neodvisno obnašanje operaterja, ki ima 

dostopovno infrastrukturo, na trgu. V tem delu naloge bomo preverili, naložitev katere 

obveznosti je najustreznejša v primeru naložitve ene od obveznosti kontrole cen operaterju s 

pomembno tržno močjo. Pri regulaciji dostopovnega omrežja, kjer posamezni operater 

kontrolira dostop, je naložitev obveznosti enakega obravnavanja premalo, saj je treba stalno 

preverjati računovodske podatke, ali operater s pomembno tržno močjo nudi enake pogoje 

svojemu vertikalno povezanemu segmentu na maloprodajnem trgu in konkurenčnim 

podjetjem, kar pa je ob različnih nadgradnjah omrežja zelo otežkočeno.  

V literaturi se velikokrat srečamo s primerjavo različnih metod regulacije kontrole cen. Pri 

regulaciji kontrole cen lahko govorimo o različnih stroškovnih modelih in o kontroli cen 

preko obveznosti maloprodajna cena minus. V primeru regulacije preko naložitve obveznosti 
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maloprodajna cena minus določimo točno razmerje, izraženo v odstotkih med medoperatersko 

in maloprodajno ponudbo vertikalno povezanemu operaterju, ki ima na definiranem 

upoštevnem trgu pomembno tržno moč. Najpogostejša stroškovna modela sta model 

oblikovanja cen na osnovi dolgoročno inkrementalnih stroškov ter na osnovi stroškov 

obstoječega omrežja. Najostrejša oblika regulacije na osnovi dolgoročnih inkrementalnih 

stroških (angl. LRIC) lahko privede do zmanjšanja investicij. Reguliranemu operaterju ne 

omogoča povrnitve investicije zaradi padanja cen opreme v prihodnosti in tveganja pri 

investicijah. Obveznost temelji na izgradnji optimalnega omrežja in pričakovanih cenah 

(Pindyck 2007, 296–297). Regulacija preko naložitve obveznosti maloprodajna cena minus, 

ki temelji na razliki med maloprodajno in medoperatersko ceno, ne temelji na realnih stroških, 

zato velikokrat ne odraža dejanskih cenovnih razmerij (Goncalves 2007, 525). V mobilnem 

omrežju je recimo ključna za razvoj trga in maksimizacijo koristi na trgu implementacija 

ustreznega modela dostopa za mobilne virtualne operaterje (angl. MVNO) oz. operaterje brez 

lastnega dostopovnega omrežja, na osnovi maloprodajne cene minus ali ustrezno 

oblikovanega stroškovnega modela z upoštevanjem ustrezne diskontne stopnje (Byung in 

Seong 2007, 290–304). V primeru povečane infrastrukturne konkurence regulacija preko 

stroškovno naravnanih cen ni več primerna, saj se zaradi manjše količine prometa na 

reguliranem omrežju zelo poveča cena dostopa. Treba pa je zaradi povečanja konkurenčnih 

infrastruktur preveriti ostale načine regulacije, recimo način maloprodajna cena minus, saj 

uporabniki ne potrebujejo več »zaščite« pred izkoriščanjem položaja od bivšega monopolista. 

Nadalje je treba upoštevati, da v primeru nizkih maloprodajnih cen regulacija preko 

maloprodajne cene minus ni primerna (Briglauer, Götz in Schwarz 2010, 558).  

V primeru regulacije medomrežnih povezav regulacija preko maloprodajne cene minus ni bila 

nikoli uvedena v praksi. Pri regulaciji dostopovnega omrežja je treba upoštevati, da prehitra 

deregulacija dostopovnega omrežja lahko privede do situacije, ko operater, ki kontrolira nujne 

elemente omrežja (dostop) za zagotovitev maloprodajne ponudbe (Brandao in Sarmento 2007, 

241), preko medoperaterske ponudbe izključi iz trga konkurenčna podjetja, ki dotičnemu 

integriranemu operaterju konkurirajo na vertikalno povezanem maloprodajnem trgu. Torej je 

treba v primeru regulacije dostopa točno preveriti stanje na trgu in predpisati ustrezen način 

regulacije. V primeru dostopa je torej po mnenju avtorjev najbolj primerna naložitev 

obveznosti maloprodajna cena minus ali v določenih primerih tudi kontrola cen na osnovi 

metode stroškovno naravnanih cen, vendar ne na osnovi dolgoročno inkrementalnih stroškov. 

Ali se odločiti za regulacijo maloprodajna cena minus ali katero od stroškovnih metod, pa je 

zelo odvisno od stanja konkurenčnih infrastruktur in višine maloprodajnih cen. Ta dva 

dejavnika je seveda treba upoštevati pri naložitvi intenzivnosti regulacije v sklopu izgradnje 

modela predhodne regulacije na posameznem dostopovnem upoštevnem trgu. Vse te 

ugotovitve bodo upoštevane v poglavjih od 7 do 9.  
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4.3.3 Analiza stanja v Evropski skupnosti 

Ključno pri ugotavljanju učinkov regulacije je analizirati stanje v državah, ki imajo najvišjo 

stopnjo penetracije. Med države Evropske skupnosti bomo v analizi šteli tudi države, ki so 

prilagodile svojo zakonodajo evropskim direktivam. Katere obveznosti naložiti operaterju s 

pomembno tržno močjo je ključno vprašanje, da se zagotovi konkurenčno okolje ter s tem 

maksimalne koristi za končne uporabnike in maksimalni nivo investicij. V času razvoja 

omrežij nove generacije in migracije naročnikov iz bakrenega na optično omrežje je treba 

zagotoviti regulatorno okolje, ki omogoča največje koristi za udeležence na trgu. Najprej si 

poglejmo obstoječi način regulacije v državah, ki so dosegle največjo stopnjo penetracije, in 

države, ki so zabeležile najhitrejšo rast penetracije. Preglednica 5 prikazuje, katere države so 

dosegle najvišjo stopnjo penetracije in katere države so dosegle najvišjo rast penetracije v 

zadnjih dveh letih. 

Preglednica 5: Penetracija in rast penetracije po državah 

Država Dosežena penetracija 

v % 

Država Rast penetracije v % 

Danska 37,8 Malta 9,9 

Nizozemska 37,7 Ciper 8,2 

Norveška 35,0 Grčija 7,9 

Švica 34,0 Luksemburg 6,7 

Luksemburg 32,1 Nemčija 6,6 

Vir: EC 2010c, 92.  

Glede na podatke v tabeli je stopnja penetracije v zadnjih dveh letih najhitreje narasla v 

majhnih državah. Te bodo podrobno analizirane v naslednjem poglavju. Poglejmo še, katere 

države so glede na višino BDP-ja največ investirale v sektor elektronskih komunikacij. 

Obstaja negativna statistična povezava med intenzivnostjo regulacije in višino investicij (tudi 

višino investicij glede na delež v BDP-ju), kot bomo videli v šestem poglavju. Delež investicij 

v BDP-ju je pokazatelj, kako se operaterji v posameznih državah Evropske skupnosti odzivajo 

na višino intenzivnosti regulacije, ki prevladuje v posamezni državi. Delež investicij v  

BDP-ju je bil v letu 2008 največji v državah, ki so podane v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Delež investicij glede na BDP v odvisnosti od velikosti posamezne 

ekonomije 

Država Delež investicij v BDP-ju 

v % 

Velikost ekonomije obsega 

(majhna, srednja, velika) 

Bolgarija 1,2 S 

Malta 0,7 M 

Latvija 0,7 M 

Romunija 0,7 V 

Poljska  0,7 V 

Slovenija 0,7 M 

Legenda: M – majhna, S – srednja, V – velika  

Vir: EC 2010c, 8.  

Glede na podatke v tabeli večinoma prevladujejo države z nižjim BDP-jem na prebivalca. Te 

države so pripravljanje vložiti večja sredstva v razvoj elektronskih komunikacij. Razmerje, ki 

ponazarja uspešnost regulacije, je vsekakor maksimizacija razmerja med višino investicij in 

višino cen za končne uporabnike. To razmerje mora biti maksimalno skozi obravnavano 

časovno obdobje. Investicije morajo biti enakomerno porazdeljene med več operaterji in čim 

večje, cena prometa v omrežju in prometa, ki poteka izven omrežja, pa mora biti čim nižja. To 

razmerje predstavlja učinkovitost regulacije (Mihevc 2009, A209–216). Za mobilna omrežja 

je cene enostavno primerjati med seboj. V primeru širokopasovnega dostopa pa obstajajo 

omejitve pri primerjavi maloprodajnih cen, saj operaterji ponujajo storitev različnih kakovosti 

zaradi različnega statističnega združevanja uporabnikov. S tem primerjava med posameznimi 

hitrostmi in vrstami uporabnikov ni mogoča. Regulacija mora po eni strani pospeševati 

investicije in zagotavljati maksimalne koristi za končne uporabnike. Dosežena stopnja 

penetracije na trgu dejansko kaže stopnjo koristi za končne uporabnike. Razmerje med 

doseženo penetracijo na trgu in višino investicij glede na BDP kaže na podlagi podatkov v 

prilogi 1 sevalni diagram, prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Razmerje med doseženo penetracijo na trgu in višino investicij glede na BDP 

Iz sevalnega diagrama vidimo, da gre za negativno statistično povezavo med penetracijo in 

deležem investicij glede na BDP. Penetracija raste z nižanjem deleža investicij, vendar je 

treba upoštevati dejstvo, da imajo manj razvite države z nižjim BDP-jem večji delež investicij 

v sektor elektronskih komunikacij glede na celotni BDP. Te države imajo tudi nižjo stopnjo 

penetracije in so v fazi razvoja trga. Ponazoritev učinkovitosti regulacije bi nam lahko podal 

koeficient zmnožka med višino investicij in doseženo penetracijo, vendar že zaradi navedenih 

omejitev ta koeficient ne bi odražal učinkovitosti regulacije v posamezni državi. ECTA (2010, 

1–116) je izvedla analizo učinkovitosti posameznih regulatornih organov v državah članicah 

Evropske skupnosti (19) ter na Norveškem, v Švici in Turčiji in ugotovila, da je najuspešnejša 

regulacija na Nizozemskem. Pri tem je uporabila pet kriterijev: zakonodaja, ovire za vstop na 

trg, dejavnost regulatornih organov, izvajanje regulacije ter regulatorni učinki in rezultati na 

trgu. Torej ni upoštevala le učinkovitosti predhodne regulacije, ki je glavni predmet naše 

raziskave. Poleg Nizozemske so v prvi skupini najuspešnejših držav še Velika Britanija, 

Danska, Norveška, Francija in Irska. Po velikosti sta od navedenih držav s Slovenijo 

primerljivi Danska in Irska. Slovenija je v tretji skupini od štirih, med preučevanimi 22 

državami pa zaseda 18. mesto. Obstaja značilna pozitivna statistična povezava med 

učinkovitostjo izvajanja obveznosti enakega obravnavanja in razvojem trga (ECTA 2010, 40) 

ter med učinkovitostjo regulacije in višino investicije na prebivalca. Pri tem je treba poudariti, 

da je težko primerjati višino investicije na prebivalca z regulacijo, saj imajo bogatejše države, 

ki so bile tudi bolje ocenjene, višje stopnje investicij na prebivalca (BDP na prebivalca je v 

teh državah večji). Nadalje obstaja značilna statistična povezava med koncentracijo na trgu in 

velikostjo trga. Intenzivnost regulacije zmanjšuje delež vodilnega operaterja na regulirani 

tehnologiji, vendar povečuje njegov interes po izgradnji tehnologij, ki niso regulirane, ter po 

intenzivnejšem trženju (Mihevc 2011, 128–136). Izgradnjo novih tehnologij pa mora 
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omogočati tudi ekonomija obsega. Zaradi visokega deleža vodilnega operaterja v ekonomsko 

manjših državah se postavlja vprašanje, kako intenzivna je lahko regulacija, da vodilni 

operater ne izgubi iniciativ po investicijah. Priporočila Evropske komisije na osnovi merila 

treh kriterijev definirajo širšo definicijo trga razvezave zanke (EC 2007,1–3), ki razširja 

medoperaterske storitve, ki jih je treba vključiti na ta trg, od bakrene zanke in podzanke do 

vseh oblik fizičnega in pasivnega dostopa in infrastrukture, potrebne za ponudbo storitev 

končnim uporabnikom, vključno z optičnimi vlakni. Torej je treba še posebno pozornost 

nameniti razvezavi optične zanke in omogočiti ponujanje storitev preko optične infrastrukture 

večjemu številu operaterjev. Nizozemski regulator je kot prvi naložil obveznosti pri razvezi 

optične zanke nacionalnemu operaterju (ERG 2009, 16), in sicer obveznost cenovne kapice. 

Naložena obveznost upošteva dolgoročno tveganje investicije in omogoča konkurenčnost pri 

dostopu do omrežja. Angleški regulator je zaradi omejitev pri ponudbi med aktivnimi in 

pasivnimi elementi ter zaradi negotovosti z vidika povpraševanja po storitvah v omrežjih nove 

generacije omejil predhodno regulacijo na regulacijo kontrole cen pri storitvah govora in 

nižjih hitrostih prenosa širokopasovnih storitev. Pri ponudbi širokopasovnega dostopa višjih 

hitrosti pa je naložil le obveznost enakega obravnavanje brez obveznosti kontrole cen.  

Poglejmo si, kako so se odločile posamezne države regulirati dostop višjih hitrosti oz. omrežij 

nove generacije preko regulacije optičnih vlaken, kanalizacije in bakrene podzanke. Optična 

vlakna omogočajo izredno visoke dostopovne hitrosti, medtem ko je hitrost dostopa preko 

bakrenih paric omejena na 50 Mbit/s. V preglednici 7 si poglejmo način regulacije v državah, 

ki so dosegle najvišjo stopnjo penetracije pri ponudbi širokopasovnega dostopa (kanalizacija, 

optična vlakna oz. razvezava optične zanke in bakrene podzanke v primeru gradnje FTTC 

tehnologije). 

Preglednica 7: Regulacija pri izgradnji omrežij nove generacije 

Država/storitve Kanalizacija 

(regulacija cevi) 

Razvezava optične 

zanke 

Bakrena podzanka 

Danska  / / LRIC model 

Nizozemska  / Cenovni modeli 

(porazdelitev 

direktnih stroškov) 

Cenovni modeli 

(porazdelitev 

direktnih stroškov) 

Norveška / / Regulacija na osnovi 

preteklih stroškov 

Švica  LRIC (v postopku) / LRIC (v postopku) 

Luksemburg Ni podatka Ni podatka Ni podatka 

Vir: ERG 2009, 204–206. 

Kot sledi iz preglednice 7, nobena od držav razen Švice ne regulira oz. ne namerava regulirati 

dostopa do kanalizacije. Investicije za operaterje vstopnike so visoke in glede na predhodne 
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analize podvajanje dostopovnih omrežij ni ekonomsko učinkovito. Slednje ni smiselno 

predvsem v ekonomsko manjših državah. Pri regulaciji se je treba osredotočiti na 

pospeševanje infrastrukturne konkurence ali pa na pospeševanje regulacije dostopa preko 

najema infrastrukture. V primeru intenzivne regulacije obeh oblik lahko to privede do 

neizkoriščenosti omrežja in s tem potopljenih stroškov. Danska, Norveška in Švica, ki ne 

regulirajo razvezave optične zanke, pa izvajajo regulacijo bakrene podzanke, iz česar sledi, da 

gradijo FTTC tehnologijo (skrajšava bakrene zanke). V tehnologijo, ki temelji na skrajšavi 

zanke, se tudi investicija najhitreje povrne. Danska in Švica uporabljata model LRIC, medtem 

ko Norveška uporablja cenovni model na osnovi preteklih stroškov. Za bakreno omrežje, ki je 

bilo postavljeno že v preteklosti (več kot 20 let) in je v celoti amortizirano, je ponekod 

ekonomsko upravičeno nalagati najostrejše obveznosti, medtem ko je za optični del regulacija 

preko modela LRIC lahko zelo vprašljiva. Iz navedenega sledi, da je treba izvajati regulacijo 

omrežij nove generacije zelo previdno, da ne pride do zmanjšanja investicij. Stanje v teh 

državah predstavlja tudi osnovo pri izgradnji modela predhodne regulacije na obeh 

upoštevnih trgih v Sloveniji v sklopu poglavja 8.  

4.3.4 Analiza stanja v nekaterih državah izven Evropske skupnosti 

V nadaljevanju si poglejmo še stanje v nekaterih državah izven Evropske skupnosti. Poglejmo 

si stanje v ZDA, Južni Koreji in na Japonskem, kjer so zelo uspešni v razvoju 

širokopasovnega dostopa. V ZDA je ameriški regulator že zelo zgodaj pričel z deregulacijo 

tržišča. Ob tem se je število širokopasovnih priključkov povečalo celo bolj kot v času 

intenzivne regulacije. Stanje na ameriškem ob koncu leta 2010 prikazuje preglednica 8.  

Preglednica 8: Stanje na trgu v ZDA 

Koncentracija na trgu 2,92 (zelo nizka) 

BDP na prebivalca (USD v 000) 43, 555 

Velikost trga Ca. 300 milijonov prebivalcev  

Delež hitrosti nad 10 Mbit/s  Povprečna dostopovna hitrost je 3,9 Mbit/s 

Dosežena stopnja penetracije 28 % 

Vir: EC 2011 in Wikipedija 2011.  

Vidimo, da razen po velikosti ameriški trg ne odstopa bistveno od evropskega povprečja. 

Glede nizke stopnje koncentracije je ameriški trg zaradi velikosti specifičen, saj obstajajo 

velika središča z veliko koncentracijo prebivalstva, in središča, ki niso naseljena. Razvoj 

širokopasovnega dostopa na ameriškem trgu, ki je bistveno večji od posameznih evropskih, se 

je začel že zelo zgodaj. V letih 2004 do 2006 se je začela izvajati zelo močna regulacija na 

upoštevnem trgu bitnega toka in zakupa celotnega omrežja vodilnega operaterja, ne le 

razvezave zanke. To je sicer povzročilo upad števila razvezanih zank za ca. 20 %, vendar se je 
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bistveno povečal dostop na višjih nivojih omrežja ter s tem konkurenčnost na trgu in možnost 

izbire za končne uporabnike. Tudi na ameriškem trgu se je regulacija na višjih nivojih 

izkazala kot uspeh (Quast 2008, 572–581). Na katerem ob obeh upoštevnih trgih izvajati 

močnejšo regulacijo, ni odvisno od velikosti nacionalnega trga.  

Poglejmo si še trg v Južni Koreji (ARS Technica 2009), ki je dosegel najvišjo stopnjo 

penetracije širokopasovnega dostopa na svetu v višini 95 % glede na pokritost gospodinjstev s 

širokopasovnim dostopom. Dosegel jo je ob odsotnosti regulacije ob popolni podpori države, 

ki je promovirala dialog in prenos informacij med udeleženci na trgu. Visoka stopnja 

penetracije je posledica infrastrukturne konkurence med kabelskim, DSL in mobilnim 

širokopasovnim omrežjem, spodbujanjem sodelovanja med ponudniki dostopa, proizvajalci in 

ponudniki vsebin ter spodbujanjem povpraševanja tudi z navodili glede cenovne politike 

vlade Južne Koreje (Kim, Jeon in Bae 2008, 321–323). Ta način regulacije je pripeljal do 

najvišje stopnje penetracije na trgu glede na število gospodinjstev in posledično tudi visokih 

investicij. Od evropskih držav je v svetovnem merilu na najvišjem, tretjem mestu Nizozemska 

(85 %). Kot uspešen primer razvoja širokopasovnega dostopa bi lahko omenili še Japonsko, ki 

je imela že konce leta 2008 kar 47,9 % vseh širokopasovnih povezav preko optičnega omrežja 

in je imela stopnjo penetracije v višini 23,6 % (WebSiteoptimization 2010). Gre torej za 

državo, ki je najaktivnejša na področju investicij v omrežja nove generacije. Fransman (2011, 

87–89) je navedel, da je Takonori Ida v svoji knjigi navedla štiri glavne vzroke za uspeh 

širokopasovnega dostopa na Japonskem, in sicer: odločitev japonske vlade, da ohrani 

organizacijsko enotnost vodilnega operaterja NTT, druga je odločitev regulatornega organa, 

da naloži razvezavo lokalne zanke vodilnemu operaterju, tretja je odločitev o skupni izgradnji 

optičnega omrežja operaterjev KDDI, Softbank in K-Opticom ter učinkovitost vodilnega 

operaterja NTT pri kontroliranju njegovih stroškov (slednje je uvedel, ko je bil privatiziran). 

Cena širokopasovnega dostopa na Japonskem je tudi ena od najnižjih na svetu. Za uspešen 

razvoj širokopasovnega omrežja je poleg predhodne regulacije potrebna tudi uspešna 

sektorska politika in pospeševanje skupnega dostopa na trgu ter prisila vodilnega operaterja k 

večji učinkovitosti. Glede povpraševanja je ključno vprašanje, kako visoke hitrosti bodo v 

prihodnosti pomembne z vidika inovativnosti novih vsebin in aplikacij. Po eni strani vsebine 

in aplikacije vplivajo na razpoložljivost, cene in hitrosti, ki jih morajo operaterji zagotoviti, 

medtem ko po drugi strani razpoložljivost, hitrosti in cene omrežja vplivajo na inovativnost, 

vsebine in razvoj aplikacij. V prihodnosti bo treba najti optimalno razmerje med potencialnim 

povpraševanjem na trgu in razvojem omrežja glede na potrebne vsebine in aplikacije. Vendar 

trenutno izgradnja dragega omrežja dostopovnega omrežja optike do doma (angl. FTTH) v 

nekaterih državah glede na obstoječe razlike v stroških med bakrenim in optičnim dostopom 

verjetno ne opravičuje velikih investicij v to omrežje. Na osnovi navedenega bodo potrebne 

spremembe tudi v Sloveniji, kjer so bila zgrajena dostopovna omrežja preko tehnologije 

optika do doma. Slednje vpliva tudi na izgradnjo modela predhodne regulacije v Sloveniji, ki 

bo predstavljen v osmem in devetem poglavju, predvsem iz vidika ločenega obravnavanja 

optičnega in bakrenega dostopa. 
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4.3.5 Analiza regulacije v nacionalno manjših državah  

Nadalje si poglejmo način regulacije glede na število prebivalcev v manjših državah Evropske 

skupnosti. Preučevani podatki veljajo do začetka leta 2010 (EC 2010c). Kot primer dobre 

prakse lahko navedemo način regulacije v Luksemburgu, ki je majhna država z visoko stopnjo 

dosežene penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa, ki je precej nad evropskim 

povprečjem, ki znaša 24,8 %. ECTA učinkovitosti regulacije v tej majhni državi ni ocenila. V 

teh ocenah je treba upoštevati tudi močno statistično povezavo med stopnjo dosežene 

penetracije in BDP-jem na prebivalca (r = 0,755), stopnja tveganja je praktično enaka 0. Torej 

lahko zaključimo, da je visoka stopnja penetracije v Luksemburgu tudi posledica visokega 

BDP-ja na prebivalca. Kot je značilno za majhno državo, je stopnja koncentracije izredno 

visoka, saj je delež vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji v višini 80 % 

maloprodajnega trga in se skozi leta bistveno ne spreminja navkljub porastu penetracije v 

zadnjem letu za 3,3 %. Delež vodilnega operaterja na celotnem maloprodajnem trgu 

širokopasovnega dostopa pa je v višini 67 %, kar je seveda izredno visoko. Število 

širokopasovnih priključkov preko polne razvezane zanke predstavlja le 2,6 % vseh 

priključkov, kar je posledica zelo visoke cene za razvezan dostop, ki je bistveno nad 

evropskim povprečjem. Regulacija se izvaja tudi nad optičnim dostopom in ne le nad 

bakrenim dostopom vodilnega operaterja. Ključna je regulacija na upoštevnem trgu bitnega 

toka (EC 2010c, 279–282). Regulacija bitnega toka se izvaja na osnovi obveznosti 

maloprodajna cena minus, vendar vključuje le najvišje oblike dostopa glede na lestvico 

investicij in ne omogoča velike diferenciacije in upravljanja storitev od operaterjev, ki 

potrebujejo dostop do končnih uporabnikov. Alternativni operaterji tudi nimajo možnosti 

ponudbe hitrega VDSL-ja in storitev preko optičnega omrežja vodilnega operaterja. Delež 

DSL tehnologije je relativno visok, saj je v višini 83 %, kar predstavlja nizko stopnjo 

infrastrukturne konkurence. To je zaradi majhnosti države tudi razumljivo, saj glede na 

majhnost države tudi ni mogoče izkoriščati ekonomije obsega pri izgradnji dodatnih 

infrastruktur in je ta omejena na gosto naseljena področja. Za pospešitev izgradnje optičnega 

dostopa je država ustanovila operaterja, ki poleg vodilnega operaterja gradi optično 

infrastrukturo. Optično infrastrukturo, ki jo gradi na novo ustanovljeni operater, ki je začel 

delovati leta 2009, uporablja veliko število operaterjev. Celotna država bo pokrita z optičnim 

signalom do leta 2018. Torej vidimo, da je regulacija v Luksemburgu mešanica med vladnimi 

ukrepi in predhodno regulacijo regulatornega organa, ki pa dopušča precej nekonkurenčno 

okolje in veliko svobode vodilnemu operaterju Telekomu z lastno dostopovno infrastrukturo. 

Delež dostopa nad 10 Mbit/s predstavlja zaenkrat le 7,9 % vseh povezav. Poudarek je na 

regulaciji bitnega toka. Navedena regulacija omogoča visoko stopnjo investicij glede na 

ustvarjene prihodke v sektorju. Glede na višino BDP-ja je ta delež nizek, vendar je treba 

upoštevati, da je delež BDP-ja na prebivalca v Luksemburgu najvišji v EU, cene opreme 

elektronskih komunikacij pa približno enake povsod. Višji je le strošek dela. Ugotovitve 

nakazujejo, da regulacija v manjši državi ne sme biti preostra, da zagotavlja rast investicij in 

penetracije. Po drugi strani je stopnja konkurence nizka, ki pa jo vlada v prihodnosti želi 
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izboljšati z ustanovitvijo novega operaterja, ki gradi in upravlja optično omrežje poleg 

vodilnega Telekoma. Vendar ostaja vprašanje učinkovitosti podvajanja infrastrukture na tako 

majhen trgu. 

Glede na ugotovitve Luksemburga, ki poudarja regulacijo bitnega toka, si poglejmo razvoj 

regulacije v Litvi, ki praktično ne izvaja regulacije na DSL tehnologiji. Litva je tipičen primer 

visoke infrastrukturne konkurence (delež DSL tehnologije je le 36 %), vendar je po drugi 

strani penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa med najnižjimi v Evropski skupnosti. 

Regulacija je navkljub predpisanim obveznostim glede razvezave zanke zelo neučinkovita in 

operaterji ne uporabljajo omrežja Telekoma. Visoka infrastrukturna konkurenca povzroča 

nizke cene, vendar to ne pomeni tudi višje penetracije. V letih 2008–2010 se je ta zvišala le za 

3,9 % navkljub dejstvu, da je bila že leta 2008 bistveno nižja od evropskega povprečja. Delež 

dostopa nad 10 Mbit/s predstavlja kar 26 % vseh povezav. Pri tem in tudi v nadaljnjih 

analizah je treba upoštevati, da obstaja razlika med oglaševanimi in dejanskimi hitrostmi 

širokopasovnega dostopa (Wallsten 2008, 24). Glede na dejstvo, da je Litva med manjšimi 

evropskimi državami, pa je strategija regulacije, ki pospešuje izgradnjo večjega števila 

dostopovnih infrastruktur na tako majhnem trgu, vsaj vprašljiva.  

Estonija je v zadnjih letih dosegla stopnjo penetracije 26 %. Za Estonijo je značilna tudi 

močna infrastrukturna konkurenca. Tržni delež vodilnega Telekoma na maloprodajnem trgu 

širokopasovnega dostopa pada in je v začetku leta 2010 znašal le 52 %. Tržni delež Telekoma 

na regulirani DSL tehnologiji je kar 94,3 %, medtem ko je evropsko povprečje le 55,8 %. 

Dostop alternativnih operaterjev preko razvezane zanke predstavlja 4,3 % vseh DSL 

priključkov. Delež dostopa preko bitnega toka je zanemarljiv. Cena razvezave zanke je med 

najnižjimi v Evropi, vendar močna infrastrukturna konkurenca povzroča tudi nizke 

maloprodajne cene. Torej je treba pri izbiri načina regulacije upoštevati nivo in stopnjo 

infrastrukturne konkurence na celotni maloprodajni ponudbi širokopasovnega dostopa. Delež 

dostopa nad 10 Mbit/s predstavlja 8,8 % vseh povezav. Regulacija se zaradi nizkih 

maloprodajnih cen ne usmerja pretirano v regulacijo razvezave zanke in bitnega toka, ampak 

še vedno pospešuje izgradnjo konkurenčnih infrastruktur preko obveznosti dostopa in 

ponudbe kanalizacije vodilnega operaterja. Strategija je glede na dejstvo, da delež DSL 

tehnologije med vsemi širokopasovnimi tehnologijami (kabelsko omrežje, brezžično omrežje) 

predstavlja le 42 %, tudi logična posledica stanja na trgu. Pospeševanje konkurenčnih 

infrastruktur pa je lahko za majhno državo nekoliko problematično.  

Malta je dosegla visoko stopnjo penetracije v višini 26,8 %, rast v letih med 2008 in 2010 pa 

je bila kar 9,9 %. Obstaja izrazita infrastrukturna konkurenca med kabelskim operaterjem in 

vodilnim Telekomom, kar lahko pripelje do duopola, saj sta tržna deleža zelo podobna. Delež 

vodilnega Telekoma na DSL-tehnologiji je izrazit (94 %), medtem ko je delež brezžičnega 

dostopa zanemarljiv, le 3 %. Regulacija se usmerja na razvezavo lokalne zanke, vendar 

ponudba vodilnega operaterja še ne omogoča večje rasti dostopa operaterjev preko razvezave 
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zanke. Trg je zelo majhen in število operaterjev, ki lahko dobičkonosno delujejo na takšnem 

trgu, je vsekakor omejeno. Poleg tega je treba upoštevati, da je BDP med nižjimi v Evropski 

skupnosti in je treba za rast penetracije postaviti tudi ustrezno nizke cene. Torej bi izvajanje 

močne regulacije DSL-tehnologije lahko negativno vplivalo na rast in investicije vodilnega 

Telekoma, kar bi na dolgi rok vse bolj omogočalo neodvisno obnašanje kabelskega operaterja, 

katerega tržni delež na maloprodajnem je že sedaj malenkost višji. Zaradi majhnosti države in 

relativno visoke konkurence infrastruktur ni smiselno izvajati premočne predhodne regulacije.  

Ciper je dosegel stopnjo penetracije 22,2 %, ki se je zadnjem obdobju 2008–2010 povečala za 

8,2 %. Delež DSL tehnologije je izredno visok in znaša kar 94 %. Delež vodilnega Telekoma 

na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa je kar 78 % in je največji v Evropski 

skupnosti, torej je koncentracija trga tukaj največja. Operaterji brez lastnega dostopa 

večinoma vstopajo na trg preko razvezane zanke. Delež dostopa nad 10 Mbit/s predstavlja 

zanemarljiv delež. Večina širokopasovnih dostopov je med 144 kbit/s in 2 Mbit/s, kar državo 

uvršča med države z najnižjimi hitrostmi širokopasovnega dostopa. Operaterji vključujejo v 

svojo ponudbo širokopasovnega dostopa tudi IPTV, kar je najlaže preko dostopovnih 

elementov razvezane zanke. Zaradi odsotnosti infrastrukturne konkurence bi bilo smiselno 

izvajati nekoliko intenzivnejšo regulacijo (vsaj uvedbo ustreznih stroškovnih modelov in 

učinkovito kontrolo izvajanja), da se zagotovi raznolikost ponudbe za končne uporabnike. 

Treba je tudi izvajati regulacijo z namenom, da se povečujejo hitrosti v dostopu. Večje kot so 

hitrosti v dostopu, nižji je delež DSL tehnologije. Torej infrastrukturna konkurenca povečuje 

hitrosti v dostopu. Ker je investicijska dejavnost v manjših državah večinoma omejena na 

največjega operaterja, je treba zagotoviti njegovo zadostno stopnjo iniciativ po investicijah. 

Prevelika odsotnost regulacije pa po drugi strani lahko tudi negativno vpliva na razvoj trga. 

Izkušnje na Cipru nam pokažejo, da prevelika monopolizacija tržišča ne privede do razvoja in 

visokih hitrosti v dostopu, kar ovira razvoj vsebin in aplikacij. Torej je treba v majhnih 

državah predvsem poiskati način, kako povečati dostopovne hitrosti in omogočiti razvoj 

vsebin in aplikacij.  

Latvija je država, ki je dosegla stopnjo penetracije v višini 19,3 %. V zadnjem obdobju se je 

povečala za 4,3 %. Delež širokopasovnih dostopov hitrosti nad 10 Mbit/s je 20,7 % in je 

nekoliko pod evropskim povprečjem, ki znaša 23,4 %. Vodilni Telekom veliko vlaga v 

izgradnjo optičnega omrežja. Njegov delež na maloprodajnem trgu znaša 51,8 %, kar je nad 

evropskim povprečjem, ki znaša 45 %. Delež DSL tehnologije je 49 %. Delež vodilnega 

Telekoma na DSL tehnologiji pa je 100 %. Navkljub dejstvu, da je regulator v sklopu tržnih 

analiz leta 2007 določil operaterja s pomembno tržno močjo in mu naložil obveznosti na 

upoštevnih trgih razvezave zanke in širokopasovnega dostopa, ki vključujejo stroškovno 

naravnane cene, se regulacija v tej državi na dostopovnem širokopasovnem trgu ne izvaja, saj 

so medoperaterske cene glede na maloprodajne previsoke. Zanimivo je dejstvo, da so 

investicije v razmerju glede na BDP zelo visoke, bistveno nad evropskim povprečjem pa je 

tudi delež prihodkov sektorja, ki se nameni investiranju. Za večjo rast penetracije pa bo 
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potrebna učinkovita regulacija, ki tudi vpliva na to, da so investicije učinkovite in dejansko 

namenjene rasti trga ter povečevanju koristi za končne uporabnike. 

Danska ima najvišjo stopnjo penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa v Evropski 

skupnosti in znaša 37,8 %. Zaradi visoke stopnje penetracije je rast omejena in znaša za 

obdobje 2008–2010 le 2,1 %. Prirast je večinoma posledica storitve optika do doma. Kar 

35 % vseh dostopov predstavljajo dostopovne hitrosti nad 10 Mbit/s. Tržni delež vodilnega 

operaterja, ki ima DSL in kabelsko omrežje, narašča in znaša že 63 % na maloprodajnem trgu. 

Delež DSL tehnologije je 60 % vseh širokopasovnih priključkov. Delež vodilnega operaterja 

na DSL tehnologiji je 73 % vseh priključkov. Elektro podjetja investirajo sredstva v izgradnjo 

optike do posameznega gospodinjstva, čemur sledi tudi veliko povečanje širokopasovnega 

dostopa. Število razvezanih dostopov pada. Problem so verjetno še vedno visoke cene 

razvezave zanke. Okolje na Danskem navkljub močni regulaciji in visoki stopnji penetracije 

še ni izrazito konkurenčno. ECTA (2010, 3) je navkljub temu visoko ocenila učinkovitost 

regulacije na Danskem, ki je na visokem tretjem mestu za Nizozemsko in Veliko Britanijo. 

Delež investicij glede na BDP in ustvarjene sektorske prihodke je visok. Torej se pričakuje še 

razvoj trga v smeri ponudbe višjih hitrosti. Temu morajo slediti tudi ukrepi regulatorja, da 

postane okolje še bolj konkurenčno (predvsem implementacija ustrezne kontrole nad 

izvajanjem naloženih obveznosti), saj pretirana monopolizacija trga lahko vseeno škoduje 

razvoju trga.  

Irska, ki jo je ECTA (2010, 3) ocenila kot šesto državo po učinkovitosti regulacije, je dosegla 

stopnjo penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa v višini 22,2 % in se je v obdobju 

2008–2010 povečala za 4,7 %. Poleg tega je stopnja penetracije širokopasovnega dostopa 

preko mobilnega omrežja kar 10,5 %. To je bistveno več, kot je evropsko povprečje, ki znaša 

5,2 %. Delež vodilnega Telekoma na maloprodajnem trgu znaša 51 %. Hitrosti prenosa so 

nižje, kot je povprečje v EU. Delež hitrosti dostopa nad 10 Mbit/s predstavlja le 8,9 % vseh 

hitrosti. Delež DSL tehnologij navkljub padcu v zadnjem obdobju še vedno predstavlja 72 %, 

medtem ko je delež vodilnega Telekoma na DSL tehnologiji v višini 69 %. Povprečje 

vodilnega Telekoma na DSL tehnologiji v Evropski skupnosti je v višini 56 %. Država z 

evropskimi sredstvi tudi finančno vzpodbuja vzpostavitev mobilnega širokopasovnega 

dostopa v predelih, kjer ni fiksnega širokopasovnega dostopa. Razveza zanke še ni zaživela, 

saj je na regulirani DSL tehnologiji le 7,4 % priključkov na osnovi popolne razvezave zanke. 

Evropsko povprečje je 58,5 %. Delež dostopa preko bitnega toka je bistveno večji in znaša 

23,6 % vseh DSL-priključkov. Obveznost maloprodajna cena minus se je izkazala kot zelo 

učinkovita. Za povečanje konkurenčnosti bo treba znižati ceno razvezave zanke, zato se je 

regulator tudi za naprej odločil za zelo intenzivno regulacijo. Regulacija optičnega omrežja se 

bo zaradi specifičnosti izvajala ločeno in tudi z drugačnimi, ohlapnejšimi obveznostmi. Delež 

investicij glede na BDP in delež investicij glede na ustvarjene prihodke je med nižjimi v 

Evropski skupnosti, kar je verjetno posledica intenzivne regulacije in tudi visokega BDP-ja v 
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tej državi. Zato je treba tudi v prihodnosti oblikovati regulacijo, ki bo pospeševala razvoj trga 

in ne bo preveč omejevala investicij reguliranega operaterja.  

ECTA (2010, 3) je v svojem poročilu ocenila regulacijo na Finskem kot eno najučinkovitejših 

v manjših državah. Zaradi povečanega dostopa preko mobilnega omrežja (17 %) se je 

penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa znižala za 1,3 % v obdobju 2008–2010, vendar 

še vedno znaša 29,4 %. To pa še vedno uvršča državo na osmo mesto med državami Evropske 

skupnosti. Delež regulirane tehnologije DSL je visok in znaša 75,7 %. Od ostalih tehnologij 

prevladuje kabelsko omrežje. Na trgu so štirje operaterji, ki imajo na maloprodajnem 

področju tržni delež večji od 10 %. Finska ima tudi specifičen razvoj elektronskih 

komunikacij, saj ima kar 31 regij, v katerih je pred liberalizacijo ponujalo storitve kar 31 

Telekomov. Delež alternativnih operaterjev na regulirani DSL-tehnologiji je 68 %. Nacionalni 

trg je razdeljen na 31 geografskih trgov in na vseh se izvaja ločena regulacija. Cena razvezave 

zanke se povečuje. S tem se zmanjšuje konkurenčnost, kar vpliva tudi na padec penetracije 

fiksnega širokopasovnega dostopa. Delež širokopasovnih priključkov, višjih od 10 Mbit/s, je 

16 %. Nacionalni regulator je tudi predpisal različne obveznosti za optični in bakreni dostop z 

utemeljitvijo, da je dostopovno optično omrežje bistveno manj razširjeno kot bakreno, po 

drugi strani pa so tudi investicije v izgradnjo dostopovnega optičnega omrežja bistveno višje. 

Vendar je stanje na Finskem zaradi svoje specifike razvoja in predvsem razdrobljenosti trga 

težko osnova za nadaljnjo analizo. 

Na osnovi študij primerov lahko zaključimo, da je za manjše države najprimernejša 

regulacija, ki ne ovira največjega operaterja pri nadaljnjih investicijah in omogoča 

konkurenčnost na maloprodajnem trgu. Manjšim operaterjem je treba preko ustrezne 

regulacije zagotoviti, da lahko tekmujejo pri ponudbi nižjih hitrosti končnim 

uporabnikom. Smiselno pa je, da večje hitrosti zagotavlja predvsem operater, ki gradi 

omrežje, vključno z dostopovnim optičnim omrežjem. S tem se omogoča razvoj in sili 

največjega operaterja k investicijam, izgradnji in posodobitvam omrežja. Vodilnega 

operaterja je treba stalno spodbujati k posodobitvam njegovega omrežja. Na višino 

koristi in razvoj trga pa poleg regulacije vpliva tudi razvitost države, predvsem višina 

BDP-ja na prebivalca, naseljenost in tudi velikost države. Vse te ugotovitev bomo nadalje 

upoštevali v sklopu odgovora na raziskovalno vprašanje št. 2 v poglavju 7 ter v sklopu 

izgradnje modela predhodne regulacije v poglavju 8.  

4.3.6 Stanje v Sloveniji  

Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa je še vedno pod evropskim povprečjem in 

znaša 22,9 % (EC 2010c). Delež investicij in ustvarjeni sektorski prihodki glede na BDP sta 

med najvišjimi v Evropski skupnosti. Regulirana DSL tehnologija je še vedno vodilna 

tehnologija in njen delež znaša 62,2 %, medtem ko je delež optičnega dostopa 14,7 %. Delež 

vodilnega Telekoma na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa znaša 46,1 %, medtem 



74 

ko je njegov delež na regulirani DSL-tehnologiji 66 %. Večina hitrosti širokopasovnega 

dostopa je pod 2 Mbit/s, delež hitrosti širokopasovnega dostopa nad 10 Mbit/s je 17,6 %, kar 

je tudi pod povprečjem Evropske skupnosti, ki znaša 23,4 %. Velik delež hitrosti nad 10 

Mbit/s je realiziran preko optičnega dostopa (14,7 %), in sicer storitve optike do doma, kar 

kaže na neizkoriščenost bakrenega dostopa. Verjetno bi bila za državo optimalnejša izgradnja 

FTTC tehnologije, ki temelji na skrajšavi zanke. Kabelski operaterji so nadgradili omrežje in 

ponujajo hitrosti prenosa do 50 Mbit/s in tudi več. Alternativni operater T-2, ki gradi optično 

omrežje, ponuja tudi do 20 % nižje cene kot vodilni Telekom. Slovenija se po evropski 

merilih z 2 milijonoma prebivalcev in gostoto naseljenosti 98 prebivalcev/km
2
 smatra kot 

relativno redko naseljena in majhna država (poleg skandinavskih držav so le Španija, Grčija 

in Avstrija manj gosto naseljene). V Sloveniji je gostota prebivalstva neenakomerno 

razporejena. Na eni tretjini ozemlja živi 75 % prebivalstva z gostoto naseljenosti okoli 216 

prebivalcev/km
2
. Na več kot eni četrtini ozemlja, kjer živi 12 % prebivalstva, je poseljenost 

stabilna, saj je povprečna gostota na teh območjih 45 prebivalcev/km
2
. Področja z upadanjem 

prebivalstva pokrivajo 42 % ozemlja, kjer živi 13 % prebivalstva Slovenije. Gostota 

naseljenosti v teh območjih pa je 31 prebivalcev/km
2
 (Vlada RS 2004, 3). Vse te specifične 

značilnosti Slovenije je treba upoštevati pri regulaciji.  

Delež IP priključkov vztrajno raste (APEK 2010b, 12–15), medtem ko se deleži vseh ostalih 

fiksnih telefonskih priključkov zmanjšujejo (PSTN, ISDN, PSTN/ISDN s Centreksom). 

Največ IP telefonskih priključkov je na xDSL-tehnologiji (69,6 %), medtem ko sta bila deleža 

IP-telefonskih priključkov preko kabelskega in optičnega omrežja med seboj podobna 

(15,4 % in 14,8 %). Stanje na dostopovnem trgu zaznamujejo naslednji dejavniki (Bain & 

Company 2009):  

 število konkurenčnih dostopovnih infrastruktur, 

 povprečna dostopovna hitrost, ki jo zahtevajo končni uporabniki, 

 kakovost omrežja in kapaciteta v dostopu. 

Nivo dostopovne infrastrukture se izmeri na osnovi števila infrastruktur in deleža njihove 

pokritosti ozemlja v posamezni državi. Na primer nacionalni trg s 100 % pokritostjo z 

bakrenim omrežjem in 50 % pokritostjo s kabelskim omrežjem ter z 10 % pokritostjo z 

UMTS-signalom ima vrednost dostopovne infrastrukturne konkurence v višini 1,6. Povprečna 

dostopovna hitrost, ki jo zahtevajo končni uporabniki, se v meri v višini povprečne 

dostopovne hitrosti glede na podpisane naročniške pogodbe. Dostopovne hitrosti, ki jih 

zagotovi operater končnim uporabnikom, naj bi bile približno enake tudi dejansko 

uporabljenim hitrostim, ki jih potrebujejo končni uporabniki za potrebe komunikacije. Vendar 

to ni vedno tako. Tretji dejavnik lahko razdelimo na tri tipe dostopa, in sicer: hitrosti pod 1 

Mbit/s za potrebe komunikacij preko e-pošte, brskanja po internetu in e-komerciale, naslednji 

sklop predstavljajo hitrosti dostopa med 1 Mbit/s do 50 Mbit/s, ki jih ponujajo DSL-omrežja 

preko bakrenega dostopa, in DOCSIS-tehnologija kabelskih omrežij ter hitrosti nad 50 Mbit/s, 

ki jih ponujajo hibridne tehnologije skrajšave zank preko bakrenega in optičnega omrežja, 
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čisto optično omrežje ter tudi DOCSIS-tehnologija kabelskih omrežij. V Sloveniji obstajajo 

tri glavne infrastrukture za dostop do končnih uporabnikov in ponudbe fiksnega 

širokopasovnega dostopa. Tržni deleži konec leta 2010 so naslednji (APEK 2011, 28): 

 xDSL tehnologija predstavlja 57,6 % tržnega deleža,  

 kabelska omrežja predstavljajo 25,3 % tržnega deleža, 

 optika do doma pa predstavlja 15,8 % tržnega deleža.  

Ostale tehnologije, kot sta zakup vodov in fiksni brezžični dostop, pa predstavljajo 1,2 % 

tržnega deleža, kar je zanemarljivo, saj gre za dražje in manj kakovostne storitve. V zadnjih 

dveh letih je opaziti upad deleža xDSL tehnologije predvsem na račun porasta tehnologije 

optike do doma in dostopa preko kabelskega omrežja. Spodnja preglednica 9 prikazuje 

spremembo v deležu posameznih tehnologij med prvim kvartalom v letu 2009 in četrtim 

kvartalom v letu 2010 (APEK 2011, 28). 

Preglednica 9: Delež posameznih tehnologij v Sloveniji 

Tehnologija 2009/1 kvartal 2010/ 4 kvartal 

xDSL-tehnologija 64,9 57,6 

Kabelska omrežja 22,2 25,3 

Optika do doma (angl. 

»FTTH«) 

12,3 15,8 

Ostale tehnologije 0,5 1,2 

Vir: APEK 2011, 28. 

Preglednica prikazuje potrebo po zmanjševanju regulacije xDSL-tehnologije, saj delež 

tehnologije hitro upada in se naročniki raje odločajo za tehnologije kabelskega omrežja in 

optike do doma. Evropska komisija je priporočila regulacijo bitnega toka, ki se izvaja preko 

bakrenega xDSL omrežja ter optičnega omrežja in razvezo zanke bakrenega in optičnega 

omrežja. Temu je sledil tudi slovenski regulator (APEK 2008, 3). Kabelska omrežja, ki kot 

vidimo, predstavljajo konkurenco ostalim tehnologijam, pa so bila kot smo že navedli v 

podpoglavju 4.1.7. izvzeta iz regulacije, saj ne predstavljajo substituta bitnemu toku. Delež 

posameznih tehnologij pa bi vsekakor moral vplivati na intenzivnost izvajanja regulacije. Če 

pogledamo maloprodajni trg, narašča delež gospodinjstev, ki imajo širokopasovni dostop zelo 

hitro (SURS 2011, 386). V letu 2006 je imelo le 34 % gospodinjstev širokopasovni dostop, 

medtem ko leta 2010 že 62 %. Med tehnologijami prevladuje xDSL-tehnologija, ki je v 

zadnjih štirih letih narastla z 21 % na 34 % vseh gospodinjstev. Na drugi strani se je dostop 

preko kabelskega omrežja povečal z 11 na 21 %. Torej tudi kabelski dostop beleži zelo hitro 

rast. Preglednica 10 prikazuje delež gospodinjstev z dostopom do interneta po vrstah 

internetne povezave. Razvoj maloprodajnega trga širokopasovnega dostopa je treba upoštevati 

pri določevanju intenzivnosti regulacije na medoperaterskih trgih.  
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Preglednica 10: Delež gospodinjstev po vrstah internetne povezave 

Vrsta internetne povezave 2006 2010 

Analogni modem (ozkopasovna povezava) 16 3 

ISDN (ozkopasovna povezava) 7 3 

WAP, GPRS 23 21 

xDSL 21 34 

Kabelski dostop 11 21 

Mobilni telefon 3G 4 17 

Druga širokopasovna povezava (optično omrežje, WiFi) 0 14 

Širokopasovna povezava (skupaj) 34 62 

Vir: SURS 2011, 386. 

Vidimo, da se število širokopasovnega dostopa hitro povečuje tako preko regulirane xDSL-

tehnologije, preko nereguliranega kabelskega omrežja in preko optičnega dostopa, ki naj bi bil 

tudi predmet regulacije v skladu z zadnjimi analizami APEK-a. Rast širokopasovnega dostopa 

je treba upoštevati pri določevanju intenzivnosti regulacije, da se na trgu ne zmanjšujejo 

iniciative po investicijah predvsem pri vodilnem operaterju, ki je predmet regulacije.  

V Sloveniji je še prostor za rast dostopovnih kapacitet z vidika povpraševanja končnih 

uporabnikov. Kar 43 % uporabnikov je v skladu z anketo, ki jo je izvedel APEK (APEK 

2011, 29), odgovorilo, da bi uporabili višje hitrosti od 10 Mbit/s, če bi imeli za to možnost, 

medtem ko jih 18 % vprašanih to storitev že uporablja. Le 29 % anketiranih teh hitrosti ne bi 

potrebovalo. Glede na dejstvo, da je bilo ob koncu leta 2010 širokopasovnih priključkov nad 

10 Mbit/s le 24,4 %, je potenciala za rast še veliko. Pri ponudbi storitev preko najnaprednejše 

tehnologije optike do doma prevladuje družba T-2, ki je imela ob koncu leta 2010 57,4 % 

tržni delež. Ta je v zadnjih dveh letih nekoliko upadel na račun povečanja tržnega deleža 

Telekoma Slovenije. Ostali ponudniki, ki uporabljajo za dostop do končnih naročnikov 

razvezano zanko, imajo zanemarljiv tržni delež. Za zagotavljanje širokopasovnega dostopa 

končnim uporabnikom na maloprodajnem trgu imajo operaterji poleg lastne dostopovne 

infrastrukture na medoperaterskem trgu na voljo še dve regulirani obliki dostopa: dostop 

preko bitnega toka in dostop preko razvezane krajevne zanke (polno razvezan dostop in 

skupno razvezan dostop oz. sodostop). Katero obliko dostopa bo operater izbral, je odvisno od 

njegove investicijske zmožnosti. V zadnjih dveh letih se je število sodostopa zmanjšalo za 

7,9 %, medtem ko se je število priključkov preko bitnega toka povečalo za 3,6 %. Število 

priključkov preko povsem razvezanega dostopa do krajevne zanke pa se je povečalo za 3,5 %. 

Upad sodostopa je povezan z upadom klasične telefonije, ki se seli na IP-platformo in s tem 

sodostop ni več potreben. Število priključkov, ki jih ponujajo operaterji preko 

medoperaterskih storitev na upoštevnih trgih bitnega toka in razvezave zanke, je nekaj nad 

100.000 priključkov. To predstavlja ca. 17 % vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji. 
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Pomemben pokazatelj razvoja elektronskih komunikacij, ki posledično vpliva tudi na 

regulativo, je tudi stanje glede konvergence storitev. Konvergenca storitev operaterjem 

omogoča, da končnim uporabnikom ponujajo t. i. pakete storitev. Konvergenčne (združene) 

oziroma angl. multiple-play ponudbe vključujejo vsaj dve različni vrsti storitev med 

naštetimi: fiksno telefonijo, mobilno telefonijo, prenos podatkov in televizijo. Poznamo več 

oblik konvergenčnih storitev (APEK 2011, 35): 

 dvojček (angl. Double play) ponudba vključuje dve od navedenih storitev,  

 trojček (angl. Triple play) ponudba vključuje tri vrste osnovnih storitev (govor, TV & 

radio, prenos podatkov), s tem da so storitve prenosa podatkov vezane na širokopasovni 

dostop,  

 četverček (angl. Quadruple play) ponudba, ki poleg ponudbe triple play vključuje še vsaj 

eno mobilno komponento. V tem primeru gre za fiksno mobilno konvergenco.  

Število naročnikov trojčka in četverčka se je v Sloveniji v zadnjih dveh letih bistveno 

povečalo, število naročnikov samostojnega širokopasovnega priključka pa se je na račun 

povečanja naročnikov trojčka in četverčka znižalo. Število naročnikov na paket dvojček se je 

povečalo minimalno. Na evropskem nivoju je nakazana upočasnjena rast tržnega deleža 

paketa dvojček in dosti hitrejša rast tržnega deleža paketa trojček. Tržni delež samostojne 

storitve širokopasovnega dostopa do interneta tudi na evropskem nivoju pada. Vedno več 

končnih uporabnikov vidi pakete kot način zniževanja stroškov elektronskih komunikacijskih 

storitev. Kot najpomembnejšo storitev glede zasedbe pasovne širine je vsekakor treba 

izpostaviti storitev IP-televizije, ki je sestavni del trojčka in četverčka, ki najhitreje naraščata, 

ter fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, ki je sestavni del vseh konvergenčnih 

storitev. Delež IP-televizije med vsemi televizijskimi priključki je v zadnjih dveh letih narasel 

s 33,2 % na 41,6 % (APEK 2011, 33). Torej beležimo hitro rast IP televizije na račun 

kabelske televizije, katere delež pada. Iz tega se vidi, da konvergenčna ponudba operaterjev 

prinaša koristi in povečuje njihov tržni delež. Od ponudnikov storitev IP televizije ima ob 

koncu leta 2010 največji tržni delež družba Telekom Slovenije, d. d., in sicer v višini 60,2 %, 

sledi ji družba T-2, ki ima tržni delež v višini 31,6 % (APEK 2011, 34). Tržna deleža sta ji v 

zadnjih dveh letih rahlo upadla na račun povečanja tržnega deleža tretjega največjega 

ponudnika Amisa. Njegov tržni delež ob koncu leta 2010 znaša le 7,4 %. Pri tem je treba 

upoštevati, da imata le družbi Telekom Slovenije in T-2 od ponudnikov IP-televizije lastno 

dostopovno infrastrukturo. Ostali operaterji lahko ponujajo svoje storitev le preko regulirane 

dostopovne infrastrukture Telekoma Slovenije oz. preko najema storitev na upoštevnih trgih 

bitnega toka in razvezave zanke. Največji tržni delež med operaterji samostojnega fiksnega 

širokopasovnega dostopa ima družba Telekom Slovenije, in sicer v višini 43,1 %. Njegov 

tržni delež je v zadnjih dveh letih upadel za 4,8 %. Tržni delež drugega največjega operaterja 

T-2 pa je le 19 %. Iz navedenega je razvidno, da je strategija drugega največjega operaterja 

usmerjena v ponudbo konvergenčnih storitev, saj je delež osnovne storitve širokopasovnega 

dostopa bistveno nižji od storitev IP-televizije, ki je sestavni del trojčka ali četverčka. Tretji 
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največji je kabelski operater Telemach s tržnim deležem v višini 11,2 %. V zadnjih dveh letih 

sta svoja tržna deleža povečala predvsem operater z lastnim kabelskim omrežjem Telemach in 

Amis kot operaterja, ki ponujata storitve preko najete infrastrukture. Zaradi intenzivnosti 

izvajanja regulacije na xDSL tehnologiji je družba Telekom Slovenije kot vodilni nacionalni 

operater in operater, ki je zgradil xDSL tehnologijo, v zadnjih dveh letih izgubil nekaj več kot 

3 % tržnega deleža pri ponudbi fiksnega širokopasovnega dostopa preko te regulirane 

tehnologije. Trenutni tržni delež družbe Telekom Slovenije znaša 64,1 % (APEK 2011, 27). 

Deleže so povečali operaterji, ki najemajo dostopovno infrastrukturo za dostop do končnih 

uporabnikov, predvsem družba Amis. Slednji je v zadnjih dveh leti povečal svoj tržni delež s 

13 % na 16,1 %. Navkljub hitremu razvoja slovenskega trga pa je treba upoštevati naslednja 

odprta vprašanja, ki vplivajo na način in izbiro modela predhodne regulacije (Zupančič 2010, 

7–13): 

 velike regijske razlike med urbanimi, suburbanimi in ruralnimi področji; 

 nizke veleprodajne in na tej podlagi maloprodajne cene (predvsem za optični dostop). 

Veleprodajni stroški se razlikujejo med urbanimi in ruralnimi področji;  

 nedefiniran prehod na FTTC-tehnologijo, ki je bistveno cenejša od obstoječe FTTH;  

 visoka infrastrukturna konkurenca na urbanih področjih (tudi do 4 različne dostopovne 

infrastrukture);  

 neizkoriščenost obstoječega bakrenega in optičnega omrežja; 

 padajoč delež Telekoma Slovenije na regulirani DSL-tehnologiji;  

 razvoj FTTN-tehnologije je onemogočen zaradi predhodne razvezave bakrenega dostopa. 

Vse zgoraj navedene ugotovitve je treba v nadaljevanju upoštevati pri postavitvi ustreznega 

modela regulacije v Sloveniji v poglavju 8.  

4.4 Predhodni modeli regulacije v posameznih državah Evropske skupnosti 

V času izgradnje omrežij nove generacije operaterji, kot smo že poudarili, gradijo dostopovna 

omrežja v različnih tehnologijah. Največkrat se odločajo za skrajšavo bakrene zanke ali za 

izgradnjo optičnega omrežja do končnih strank v celoti preko optičnega omrežja. Regulatorji 

pa se morajo odločiti, kako regulirati bakreni in optični dostop. Od izdaje priporočil glede 

regulacije omrežij nove generacije je 10 neodvisnih regulatorjev posredovalo svoje analize 

upoštevnega trga bitnega toka Evropski komisiji, medtem ko je 13 neodvisnih regulatorjev 

analiziralo upoštevni trg razvezave zanke (BEREC 2011, 7). Veliko regulatorjev se je 

odločilo za regulacijo preko modela LRIC, torej najmočnejše oblike regulacije, bodisi na 

upoštevnem trgu razvezave zanke ali bitnega toka, le redki regulatorji pa do začetka leta 2010 

še niso izvedli tržnih analiz in naložili operaterjem ustreznih obveznosti. Naš pregled se 

nanaša na obdobje od začetka izdaje prvih priporočil Evropske komisije v letu 2003 do 

začetka leta 2010. Pri analizi stanja v Sloveniji, pa so navedeni podatki tudi za drugo četrtletje 

2010. Regulatorji v tem času večinoma še niso regulirali optičnega dostopa, analize so se 
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nanašale na bakreni dostop oz. na del omrežja, ki je še bakreno. Model regulacije dejansko 

predstavlja višina obveznosti, ki se jo naloži operaterju s pomembno tržno močjo na 

posameznem definiranem upoštevnem trgu. Predmet naše nadaljnje analize bo vsekakor, kako 

posamezni izbrani modeli regulacije oz. naložena intenzivnost regulacije vplivajo na razvoj in 

investicije na tem trgu. Regulatorji skozi obdobja naložitve do začetka leta 2010 niso 

spreminjali naložene metodologije predhodne regulacije oz. intenzivnosti regulacije (BEREC 

2010b, 18–24). Ugotovitve BEREC-a so tudi, da se regulatorji v Evropski skupnosti pri izbiri 

ustrezne metodologije predhodne regulacije odločajo za naložitev obveznosti ene od oblik 

stroškovne regulacije cenovne kontrole na upoštevnem trgu razvezave zanke, medtem ko sta 

na upoštevnem trgu bitnega toka obliki cenovne kontrole maloprodajna cena minus in 

stroškovna regulacija praktično izenačeni. Avtorji se tudi ukvarjajo s primerjavo med 

posameznimi oblikami intenzivnosti regulacije (predvsem med maloprodajno ceno minus in 

modeli stroškovne regulacije) in ugotavljajo, katera je primernejša in prinaša večje koristi. Ta 

literatura je navedena tekom naloge. Podrobni podatki o izbiri ustrezne oblike predhodne 

regulacije oz. izbire intenzivnosti regulacije v posameznih državah so prikazani v prilogi 1 in 

bodo predmet naše nadaljnje raziskave. V sklopu dosedanjih teoretičnih analiz avtorji merijo 

intenzivnost regulacije oz. postavljajo svoje modele na osnovi števila razvezanih zank 

nasproti vsem širokopasovnim dostopom na maloprodajnem trgu (Koutrumpis 2009, 476) ali 

deležem delilnikov, na katerih je prisotnih več operaterjev (Dippon in Ware 2010, 54–64), ter 

nato merijo učinek na ostale kriterije na trgu. Regulatorji naložijo obveznosti in te glede na 

intenzivnost vplivajo na število priključkov, ki jih realizirajo alternativni operaterji na 

omrežju vodilnega operaterja. Avtorji ugotavljajo povezave med učinki regulacije, ki 

nastanejo zaradi različnih oblik intenzivnosti regulacije, ki so jih predpisali regulatorji, in 

ostalimi dejavniki na trgu. S tem ugotavljajo, ali povečanje intenzivnosti regulacije pozitivno 

ali negativno vpliva na razvoj trga in investicije. Na ta način izvajata svoje analize tudi 

Hausladen in Wallsten (2009, 90–107). Kje so pomanjkljivosti takega načina, bomo razložili 

v 6. poglavju. Način definiranja intenzivnosti regulacije v doktorski nalogi sledi intenzivnosti 

obveznosti, ki jih predpišejo regulatorji. To nam omogoča, da lahko postavimo priporočljivo 

stopnjo intenzivnosti regulacije v vsaki državi posebej. Če bi sledili obstoječim modelom, bi 

lahko le predpisali optimalne deleže alternativnih operaterjev na omrežju vodilnega 

operaterja, ne pa tudi stopnjo intenzivnosti regulacije v obliki, kot jo predpišejo regulatorji v 

posamezni državi. Naš model bo torej tudi podal priporočljivo stopnjo intenzivnosti regulacije 

v Sloveniji primerjalno glede na stopnjo intenzivnosti regulacije, ki jo izbirajo regulatorji v 

posameznih državah članicah Evropske skupnosti in je podana v prilogi 1.  

4.5 Sklepne ugotovitve na osnovi teoretičnih izhodišč in analize stanja 

Ugotovitve na osnovi pregleda znanstvene literature dokazujejo, da mora biti regulacija 

odvisna od stopnje razvoja in karakteristik trga. Po eni strani infrastrukturna konkurenca, 

pospešuje razvoj trga, po drugi strani pa imajo manjše ekonomije večje koncentracije na trgu 
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in s tem nižjo stopnjo konkurence. Predvsem v ekonomsko manjših državah je treba izvajati 

regulacijo, ki ne bo zmanjšala iniciativ največjega operaterja. Intenzivna predhodna regulacija 

naj bi zmanjševala iniciative največjega operaterja po investicijah, po drugi strani pa zaradi 

majhnosti trga tudi ni večjih iniciativ po investicijah v lastno dostopovno omrežje. Intenzivna 

predhodna regulacija predvsem razvezave zanke pa tudi ne vpliva pozitivno na investicije v 

lastna dostopovna omrežja in s tem na razvoj infrastrukturne konkurence ostalih operaterjev. 

Glede regulacije bitnega toka ene raziskave priporočajo čimprejšnjo odpravo, druge pa 

nakazujejo pozitivne učinke glede iniciativ po investicijah. Navkljub nekaterim negativnim 

učinkom regulacije pa je regulacija potrebna, saj sili vodilnega operaterja h konkurenčnemu 

obnašanju in s tem večjim koristim za končne uporabnike. Na izbiro načina regulacije pa 

vsekakor vpliva penetracija na trgu, koncentracija trga, višina BDP-ja, stopnja investicijske 

dinamike, velikost trga in gostota naseljenosti. Predvsem od teh elementov in tudi stanja 

infrastrukturne konkurence in višine dostopovnih hitrosti pa naj bi bila odvisna tudi 

priporočena intenzivnost regulacije na posameznem nacionalnem trgu. Ključni element 

regulacije je torej ustrezna definicija upoštevnih trgov z vključitvijo zamenljivih storitev, 

ugotovitev možnosti neodvisnega obnašanja in posledično naložitev ustreznih obveznosti oz. 

ustrezne intenzivnosti regulacije za odpravo možnosti neodvisnega obnašanja na definiranem 

upoštevnem trgu. Pri vsem tem pa je treba pri naložitvi obveznosti na medoperaterskem 

upoštevnem trgu tudi upoštevati omejitve na vertikalno povezanem maloprodajnem trgu. 

Naložitev ustreznih obveznosti pa je vsekakor ključni element, ki mora omogočiti razvoj trga 

z vidika investicij in s tem maksimalne koristi za udeležence na trgu.  
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5 MOŽNOST OBSTOJA DODATNIH UPOŠTEVNIH TRGOV – RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE ŠT. 1  

V sklopu tega poglavja bomo odgovorili na raziskovalno vprašanje št. 1. Na osnovi pregleda 

dodatne literature, analize in sinteze dejstev ter ob upoštevanju priporočil Evropske komisije 

glede metode treh kriterijev bomo ugotavljali, ali obstaja potreba po definiranju dodatnih 

upoštevnih trgov.  

Raziskovalno vprašanje št. 1: Ali v času izgradnje omrežij nove generacije upoštevni trgi, ki 

jih priporoča Evropska komisija, zadoščajo za odpravo konkurenčnih problemov na 

posameznih nacionalnih trgih?  

Obstoječa literatura se večinoma nanaša na pregled medoperaterske regulacije medomrežnega 

povezovanja in ne le dostopa, kar pa vpliva tudi na razmere na dostopu do omrežja. Predvsem 

obstaja problem rešitve tehnološke nevtralnosti oz. točneje tudi mrežne nevtralnosti, kot bomo 

videli v nadaljevanju. Predpisana regulacija dostopa (bitni tok in razvezava zank) v času 

izgradnje omrežij nove generacije tega problema ne rešuje. 

5.1 Splošno o načinih regulacije v času izgradnje omrežij nove generacije 

Operaterji ponujajo medoperaterske in maloprodajne storitve. Medoperaterske storitve 

ponujajo na osnovi regulatornih pritiskov, saj ti omogočajo delovanje konkurence pri ponudbi 

maloprodajnih storitev. V praksi se pojavljata dve metodi obračunavanja, in sicer časovna 

glede na količino prenesenih podatkov v časovnem obdobju (angl. time based) in 

zaračunavanje pavšala glede na ocenjeno potrebno fiksno kapaciteto (angl. capacity based). 

Slednja ni odvisna od vrste prenešene storitve. Obe metodi sta enako učinkoviti z vidika 

povrnitve stroškov glavnega infrastrukturnega operaterja in z vidika možnosti ponudbe na 

vertikalno povezanem maloprodajnem trgu za operaterja vstopnika (Calzada 2007, 153–172). 

Zadnjo metodo je pri svoji regulaciji uporabil španski regulator. V literaturi zasledimo tri 

osnovne načine oz. poglede regulacije trga, in sicer kartezijsko-birokratski, pogajalsko-

diplomatski način in adhoc nesistemsko regulacijo (Hall, Scott in Hood 2000, 9–11). Pri 

kartezijskem načinu regulacije je regulator prosvetljen strateg, ki se poslužuje razlogov in 

specialnih raziskav za dosego ciljev povečanja blaginje in reševanja problemov in anomalij na 

trgu v javnem interesu. Pri pogajalsko-diplomatskem pogledu se regulator poslužuje 

prijemov, kot so politična pogajanja, ustvarjanje in preprečevanje koalicij in zavezništev, 

razbitje prevelike tržne moči in uporaba diplomacije med večjim številom igralcev na trgu. 

Adhoc oz. nesistemska regulacija pa se uporablja v primeru, da v preteklosti ni bilo zadosti 

informacij in je treba rešiti problem takoj. Vse te metode bi lahko uporabili v času izgradnje 

omrežij nove generacije. Ključno vprašanje je, ali naložiti obveznost ponudbe gostovanja 

omrežja tudi ostalim operaterjem brez lastnega omrežja, na kakšen način in na katerih nivojih. 

Z omogočanjem vstopa ponudnikov storitev brez lastne infrastrukture operaterji z lastnim 
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omrežjem povečujejo svoje prihodke (Foros, Kind in Sand 2009, 486–494). Kompatibilnost 

omrežij omogoča, da povečanje mrežnih učinkov z vstopom novih ponudnikov brez 

infrastrukture povečuje koristi omrežja, na katerem ponudnik brez infrastrukture gostuje. Po 

drugi strani pa večina literature izpostavlja problem nevarnosti znižanja investicij v primeru 

naložene obveznosti omogočanja dostopa za ponudnike brez infrastrukture. To je še posebej 

pomembno, saj ugotovitve (Belen in Zulima 2009, 339–347) kažejo, da je najboljša strategija, 

ki vodilnim operaterjem omogoča nadaljnjo rast, diferenciacija izdelkov, ki je povezana z 

nadaljnjim investiranjem, medtem ko sledilci povečujejo svoj tržni delež in število naročnikov 

preko agresivne cenovne politike. Za omrežja elektronskih komunikacij je značilno, da so 

prisotni mrežni učinki, ki z rastjo števila uporabnikov vodijo k povečanju vrednosti omrežja. 

Če so ti učinki prisotni, bo imelo omrežje z večjim številom uporabnikov pri nespremenjenih 

ostalih pogojih za novega uporabnika večjo koristnost kot pa omrežje z manj uporabniki (Fu 

2004, 1). Navkljub dejstvu, da so omrežja med seboj povezana, ne moremo trditi, da so 

združljiva v ekonomskem smislu. Pokazatelj tega je vsekakor, da si na primer mobilna 

podjetja za klice v druga omrežja zaračunavajo višje cene kot za klice v lastno omrežje. To 

pomeni, da ima za posameznika višjo vrednost tisto omrežje, ki ima več uporabnikov. Na 

uporabnika pri izbiri operaterja vpliva tako število uporabnikov kot tržni delež posameznega 

mobilnega ponudnika. Od socio-demografskih značilnosti ima značilno vlogo pri izbiri samo 

povprečni mesečni dohodek uporabnika (Švigelj 2007). Drugi avtorji (Corrocher in Zirulia 

2009, 78) navajajo, da obstajata dva tipa uporabnikov, in sicer eni, ki so občutljivi na mrežne 

učinke, in drugi, ki niso in plačujejo za to dodatne stroške. V primeru, da operater z lastno 

infrastrukturo izvede posodobitve omrežja, imajo od tega korist tudi operaterji, ki gostujejo in 

tekmujejo z njim na maloprodajnem trgu, kar lahko privede do padca investicij na trgu 

elektronskih komunikacij (Foros, Kind in Sand 2009, 491). S tem lahko sledimo ugotovitvi, 

da je najugodneje za operaterja z lastnim omrežjem, da omogoči novim vstopnikom le 

ponudbo določenih storitev in s tem dostop le do določenih osnovnih zmogljivosti. V primeru 

mobilnih omrežij je to lahko primer, da vstopniki brez lastnega omrežja ponujajo le osnove 

storitev, kot je govor in SMS, medtem ko za zahtevnejše uporabnike storitve zagotavlja le 

operater z lastno infrastrukturo. S tem ima operater z lastno infrastrukturo koristi z vidika 

dodatnih mrežnih učinkov, po drugi strani pa se ne zmanjšujejo iniciative po investiranju. V 

primeru širokopasovnih omrežij to pomeni vstop na čim višjih nivojih omrežja, kar omogoča, 

da operater z lastnim dostopovnim omrežjem upravlja omrežje. Na nižjem nivoju kot vstopajo 

operaterji brez lastne infrastrukture, bolj se lahko zmanjšujejo iniciative vodilnega operaterja 

po investicijah. Vsekakor je s tega vidika zelo kritična regulacija razvezave optičnega 

omrežja, saj s tem vodilni operater nima možnosti diferenciacije svojih storitev v primerjavi z 

novimi vstopniki, kar lahko še dodatno zmanjša iniciative po investicijah. To je lahko še 

posebej kritično v primeru manjših ekonomij, kjer so tržni deleži novih vstopnikov bistveno 

manjši in možnosti širitve omejene. Treba je ločevati med različnimi tipi dostopa do omrežja. 

Evropska komisija je analizirala zamenljivost ponudbe in povpraševanja za maloprodajne 

storitve na širokopasovnem dostopu. Z vidika zamenljivosti na strani povpraševanja (EC 
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2007, 30) ugotavlja, da na maloprodajnem trgu obstaja veliko različnih maloprodajnih storitev 

širokopasovnega dostopa, najpogostejši dostop pa je preko kabelskega in DSL-omrežja. 

Dostop preko kabelskega omrežja predstavlja 15,5 %, medtem ko dostop preko DSL-omrežja 

predstavlja 81,8 % vseh širokopasovnih dostopov. Satelitska in prizemeljska televizija (v 

obeh primerih obstaja tudi možnost prenosa v obe smeri) tudi omogočata ponudbo 

podatkovnih storitev in dostop do interneta. V večini držav Evropske skupnosti je bilo optično 

omrežje zgrajeno v omejenem obsegu. V prihodnosti bo verjetno pogostejši tudi 

širokopasovni dostop preko brezžične tehnologije in preko elektroenergetskih sistemov. 

Izkušnje na osnovi obstoječih tržnih analiz kažejo, da na maloprodajnem nivoju vse storitve 

širokopasovnega dostopa ne glede na tehnologijo dostopa tvorijo isti upoštevni storitveni trg. 

Glede na različne oblike DSL-dostopa (ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL …), ki omogočajo 

različne hitrosti dostopa preko različnih medijev, ni dokazov, da bi lahko bile te storitve 

uvrščene na različne upoštevne trge. Pri analizi zamenljivosti je vedno treba upoštevati 

pravilo tehnološke nevtralnosti, kjer ni možno predpisovati tehnologije, temveč morajo imeti 

vse tehnologije enako možnost pri realizaciji zahtevanega omrežja (Reed 2007, 66). ADSL 

recimo omogoča hitrosti prenosa do 28 Mbit/s, medtem ko VSDL omogoča tudi hitrosti do 

100 Mbit/s (EC 2007, 35). Hitrosti, ki so na voljo na maloprodajnem nivoju, so odvisne od 

potreb končnih uporabnikov in njihove pripravljenosti plačila višjih hitrosti prenosa. Z 

namenom zadovoljitve potreb na maloprodajnem nivoju so tudi vse storitve preko xDSL-

tehnologije med seboj zamenljive in tudi stroški menjave med različnimi storitvami 

širokopasovnega dostopa niso visoki. S tem Evropska komisija pri definiciji upoštevnih trgov 

ne ločuje med različnimi dostopi (optični ali bakreni dostop). Operaterji, bivši monopolisti 

(Telekomi), ki gradijo omrežja nove generacije, ki temeljijo na IP-infrastrukturi oz. IP-

protokolu prenosa, v dostopu pa na optičnem omrežju (delno ali v celoti), pozivajo regulatorje 

k odpravi obveznosti ali pa želijo doseči določeno obdobje brez obveznosti (t. i. regulatorne 

počitnice), saj je izgradnja omrežja povezana z velikimi investicijami. Po drugi strani pa se 

operaterji vstopniki bojijo (EC 2007, 16–18), da bo operater z lastnim dostopovnim omrežjem 

omejil dostop do omrežja za nove vstopnike. Operaterji vstopniki menijo, da sta uvedba 

regulacije in odprti dostop do omrežja Telekomov v tesni povezavi z višino investicij in 

inovacij. Omrežja nove generacije omogočajo obstoječe in nove storitve ter s tem možnost 

obstoja novih upoštevnih trgov. V tej luči je vsekakor treba pogledati razvoj medomrežnega 

povezovanja med operaterji na osnovi TDM-tehnologije v preteklosti pred začetkom 

liberalizacije. Dogovori so temeljili na osnovi bilateralnih dogovorov med operaterji (ECC 

2003, 1–5). Ti dogovori so vključevali ceno prenosa klica med državami, razdelitev stroškov 

med državo, kjer je klic izviral, in državo, kjer se klic zaključi (po navadi po polovični ceni), 

ter valuto, po kateri se izvede obračun. Po navadi je to bila valuta SDR (angl. Special 

Drawing Rate). Operaterji, ki imajo več odhodnega prometa, so bili nato neto plačniki v 

mednarodnem obračunu. Zaradi obstoja razlik v razvoju med posameznimi državami je 

obstajala velika asimetrija med zaključenim in odhodnim prometom med posameznimi 

državami. Za večino držav je veljalo načelo, da porast letnega BDP-ja na prebivalca za 1000 
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USD pomeni 6 minut telekomunikacijskega prometa na prebivalca na leto več. Cene 

mednarodnega zaključevanja klicev so bile pred liberalizacijo na posameznih nacionalnih 

trgih precej nad dejanskimi stroški. Ko so razvite države počasi začele z liberalizacijo trga, so 

cene zaključevanja klicev v teh državah začele padati in pojavljale so se velike razlike med 

zaključevanjem klicev po posameznih državah. Manj razvite države, ki še niso liberalizirale 

trga elektronskih komunikacij, so za vsako minuto prejetega klica prejele bistveno več, kot so 

plačevale za zaključevanje klicev v liberalizirane in razvitejše države. Posebej nizke cene so 

bile za zaključevanje klicev v omrežja operaterjev v ZDA. Manj razvite države so torej imele 

več dohodnega kot odhodnega prometa. Dejansko so razvitejše države plačevale manj 

razvitim državam za razvoj njihovega omrežja. Razvitejše države so imele bistveno več 

odhodnega kot dohodnega prometa in so bile velike neto plačnice v mednarodnem obračunu. 

Ta sistem za promet preko TDM tehnologije (tehnologijo še vedno v veliki meri uporabljajo 

države v razvoju, pa tudi še delno Telekomi oziroma bivši monopolisti v razvitejših državah) 

je v veljavi za ta omrežja še danes. V času izgradnje omrežij nove generacije pa so vsekakor 

potrebne spremembe, saj gre v primeru IP medomrežnega povezovanja za izmenjavo bistveno 

večjega števila podatkov med omrežji.  

5.2 Potrebne spremembe v času izgradnje omrežij nove generacije 

V času konvergence storitev in izgradnje omrežij nove generacije, ki temelji na IP-

medomrežnem povezovanju med operaterji, operaterji v manj razvitih državah, ki jih še ni 

zajel proces globalizacije oz. so kasneje liberalizirale svoje trge, plačujejo za dostop 

operaterjem v razvitih državah, ki imajo bolj razvejano omrežje. Temu procesu bi morala 

slediti tudi regulacija, predvsem znotraj EU, saj uporabniki storitev v državah, ki so se 

kasneje priključile EU, plačujejo bistveno več. Dejansko gre za transnacionalni trg, saj ločeno 

sami nacionalni geografski trgi niso problematični in ni veliko sporov med igralci znotraj 

nacionalnega trga (ERG 2008, 29–53). Ločimo dva načina IP medomrežnega povezovanja, in 

sicer IP-tranzit in t. i. »peering«. V prvem en operater plačuje drugemu za tranzit prometa, v 

drugem pa gre za enakopraven odnos med operaterjema in se povezava uporablja za 

izmenjavo lastnega prometa med operaterjema (Lippert in Spagnolo 2008, 33). V primeru 

dogovora »peering« si operaterja ne plačujeta za prenos prometa navkljub dejstvu, da imata 

pri posredovanju prometa stroške. S tem ima operater, ki je večji in posreduje večje količine 

prometa (gre na točki medomrežne povezave za asimetričen prenos prometa), vso pravico 

zavrniti enakopraven odnos (Badasyan in Chakrabarti 2008, 15–18). Operaterji se torej 

odločajo za »peering« ali tranzitni dogovor glede na količino prometa, ki ga je treba izmenjati 

med medomrežno priključenimi operaterji. Trg IP medomrežnega povezovanja trenutno ni 

reguliran, saj naj bi imel operater v primeru neuravnoteženega prometa to razliko oz. tranzitni 

promet preko svojega omrežja vso pravico tudi zaračunati. Padec cen tranzitnega prometa pa 

naj bi tudi dokazoval, da ni potrebe po regulaciji cen, saj veliko operaterjev tekmuje pri 

ponudbi IP-tranzita. Pri medomrežnem pogovoru ima v primeru asimetrije prometa operater, 
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ki mora prenesti preko svojega omrežja večji del prometa, vso pravico zavrniti brezplačni 

»peering« dogovor in zahtevati proti plačilu ustrezni tranzitni dogovor. Vendar pri IP-

medomrežnem povezovanju obstaja veliko drugih konkurenčnih problemov. Operaterji, ki 

imajo simetričen medsebojni promet, si naj ne bi zaračunavali medsebojnega prometa. Vse 

stroške naj bi plačevali uporabniki, ki so priključeni na posamezne operaterje (Shrimali in 

Kumar 2008, 19–32). Medoperatersko plačevanje na osnovi asimetrije prometa naj bi imelo 

tudi negativni učinek na trajnosti razvoj celotnega medomrežno povezanega IP-omrežja. 

V sistemu IP-medomrežnega povezovanja, ki je temeljni protokol v času izgradnje omrežij 

nove generacije, plačujejo za storitve operaterjem tako ponudniki vsebin kot končni 

uporabniki, ki potrebujejo dostop do internetnih vsebin (Schuett 2010, 2). Ponudniki vsebin 

plačujejo operaterju, da svojim končnim uporabnikom omogoči dostop do ponudnika vsebin. 

Dejansko gre za storitev zaključevanja prometa do končnih uporabnikov. V primeru interneta 

gre za dvostranski trg (angl. two-sided market), saj obstajajo mrežni učinki in omejitve na 

strani ponudbe in povpraševanja. Korist omrežja se povečuje za ponudnike vsebin, če raste 

število končnih uporabnikov, po drugi strani pa se povečujejo koristi končnih uporabnikov, če 

se povečuje število ponudnikov vsebin. Obe strani pa sta odvisni od operaterja, ki jih 

povezuje (Economodies in Tag 2011, 1-5). Treba je še poudariti, da za ponudnike vsebin 

prinaša dodaten končni uporabnik večje koristi kot za končnega uporabnika nov ponudnik 

vsebin. Operater lahko to izkoristi in subvencionira ponudnike vsebin ter s tem povečuje 

povpraševanje končnih uporabnikov, ki so pripravljeni plačati višjo ceno dostopa. Princip 

enakega obravnavanja temelji na dejstvu, da operaterji ne postavljajo prioritet določeni vrsti 

prometa preko omrežja. To lahko storijo preko vednosti ponudnika vsebin, tako da se ta lahko 

odloči za določeno kakovost prenosa ali pa operaterji usmerjajo promet ponudnikov vsebin do 

končnih uporabnikov brez njegove vednosti in dajejo prioriteto vrsti prometa po lastni izbiri. 

V primeru neenakega obravnavanja pri usmerjanju prometa se vsebina, ki ima prioriteto, 

usmerja preko točk v omrežju hitreje kot vsebina, ki ima nižjo stopnjo prioritete, in s tem 

pride vsebina z višjo prioriteto hitreje do končnih uporabnikov. S povečanjem kapacitet 

prenosa se ta razlika zmanjšuje. Aplikacije in vsebina na internetu se med seboj razlikujejo 

glede na občutljivost pri zamudi prenosa preko omrežja. Aplikacije in vsebine v realnem času 

(kot so recimo prenos govora preko internetnega protokola, video in igrice) so občutljivejše 

na zamude pri prenosu kot recimo SMS.  

V zadnjem času se tudi pojavlja vprašanje regulacije obveznosti tehnološke nevtralnosti oz. 

mrežne nevtralnosti širokopasovnega dostopa, ki naj bi omogočala prost pretok informacij 

med uporabniki ne glede na uporabljeno tehnologijo. Ta nevtralnost se nanaša predvsem na 

zagotavljanje dostopa ponudnikom vsebin in aplikacij (Crocioni 2011, 2). Pri tem sta 

pomembna naslednja dva elementa: 

 ponudniki vsebin in aplikacij ne plačujejo ponudniku širokopasovnega dostopa za prenos 

vsebin do končnega uporabnika, ki je priključen na ponudnika širokopasovnega dostopa. 

Ponudniki vsebin in aplikacij plačujejo za prenos vsebin do ponudnika širokopasovnega 
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dostopa, na katerega je priključen končni uporabnik, ne pa tudi zadnjega dostopovnega 

dela. To postaja problem, saj ponudnik širokopasovnega dostopa ne more omejiti količine 

prenosa vsebin do svojih naročnikov s postavljanjem ustreznih cen prenosa ponudniku 

vsebin in aplikacij. S tem ne more postavljati omejitev v prenosu dostopnega dela in tako 

prihaja do prekomerne obremenitve omrežja in s tem nižje kakovosti prenosa za vse 

njegove končne uporabnike; 

 vsebine in aplikacije se prenašajo po omrežju po principu najboljših možnosti (angl. best 

effort) brez zagotovitve ustrezne kakovosti storitve. To sicer zadostuje za večino vsebin 

in aplikacij, ki niso občutljive na zakasnitve prenosa. Problem obstaja v primeru prenosa 

vsebin in aplikacij, ki so občutljive na zakasnitve pri prenosu. Take vrste vsebin in 

aplikacij so videoigrice, video, prenos govora preko IP omrežja ali aplikacije povezane s 

telemedicino. Navkljub dejstvu, da internetni promet poteka po principu najboljših 

možnosti, pa v praksi posamezni internetni ponudniki upravljajo s prometom na način s 

postavljanjem prioritet prenosa za določene aplikacije ali pa diskriminatorno obravnavajo 

določene ponudnike aplikacij in vsebin pri prenosu vsebin do končnih uporabnikov.  

Problem je predvsem v načinu upravljanja omrežja (Hausladen in Wallsten 2009, 101). 

Nekatere države izven Evropske skupnosti so začele z regulacijo prenosa vsebin. Regulator v 

J. Koreji je omejil dostop do operaterjev, ki ponujajo govor preko IP omrežja (angl. VOIP), 

regulator na Japonskem pa je začel z omejevanjem nezaželenih vsebin. Ker so različne 

vsebine različno občutljive na zamude pri prenosu preko omrežja, je smiselno, da je 

usmerjanje prometa izvedeno na način, ki minimizira zamude pri prenosih, ki so najbolj 

občutljivi (Schuett 2010, 9). Podporniki tehnološke nevtralnosti in s tem odprtega dostopa 

temu nasprotujejo z utemeljitvijo, da je veliko operaterjev vertikalno povezanih s ponudniki 

vsebin in bi s tega vidika pri usmerjanju prometa neenako obravnavali promet vertikalno 

povezanih podjetij v primerjavi z ostalimi ponudniki vsebin. Obveznost razvezave zanke in 

odprtega širokopasovnega dostopa (bitni tok) ne rešuje problema tehnološke nevtralnosti 

(Caliskan in Hazlett 2008, 460). V svoji študiji (Speta 2009, 113–127) ugotavlja, da 

regulatorji in podporniki uvedbe principa tehnološke nevtralnosti za ponudnike 

širokopasovnega dostopa še niso izvedli potrebnih analiz. Osnovno vprašanje, ki naj bi si ga 

morali zastaviti, je vprašanje določitve operaterja s pomembno tržno močjo. Temu je treba 

naložiti ukrepe prostega pretoka informacij vsebin, tako svojih kot vsebin konkurenčnih 

ponudnikov, ki so povezani na to omrežje. Crocioni (2011, 10) pa zagovarja stališče, da 

predhodna regulacija še zlasti v Evropski skupnosti trenutno ni potrebna zaradi visoke stopnje 

konkurenčnosti med internetnimi ponudniki dostopa in informiranosti končnih uporabnikov. 

Po njegovem mnenju se lahko problematika rešuje v sklopu zakonodaje o preprečevanju 

omejevanja konkurence na osnovi regulacije posebnih dogodkov. Z vidika maksimalnih 

koristi za udeležence je uvedba principa tehnološke nevtralnosti primerna na kratek rok, 

medtem ko je na dolgi rok treba pospeševati inovativnost največjih operaterjev (Shrimali 

2008, 553). Drugi avtorji (Brennan 2009, 279–301) zaradi različnih mnenj podpornikov in 

skeptikov uvedbe načela tehnološke nevtralnosti priporočajo neko srednjo pot, in sicer da je 
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treba za vse vrste vsebin zagotoviti minimalno kakovost storitve prenosa do končnih 

uporabnikov. Ta princip podpirajo tudi regulatorna priporočila (angl. Regulatory Framework), 

ki sta jih izdala Evropski parlament in svet v letu 2009, ki omogočajo nacionalnim 

regulatorjem, da naložijo obvezno informiranost uporabnikov glede usmerjanja prometa 

internetnih ponudnikov in minimalno kakovost storitve, ki jo morajo izpolniti internetni 

ponudniki. Po drugi strani pa je treba tudi upoštevati, da bo IP-omrežja v prihodnosti treba 

upravljati zaradi stalnega povečanja prometa. Analize (Clarke 2009, 61–88) kažejo, da bodo 

stroški za uporabnike brez potrebnega upravljanja s pretokom informacij (limitiranje prenosa 

glede na prioritete vrste paketov, tipa storitve, nivoja plačljivosti) v prihodnosti bistveno 

narasli. Operaterji v primeru obstoječega zaračunavanja ne bodo več sposobni pokriti svojih 

stroškov. Naraščajoče potrebe po prenosu zaradi naprednih IP-storitev bodo zahtevale 

dodatne kapacitete prenosa, kar bo z upoštevanjem trenutnih cen na enoto onemogočalo 

pozitivno poslovanje operaterjev. Povprečna hitrost pri dostopu do internetnih vsebin je bila v 

letu 2004 v Zahodni Evropi v višini 1 Mbit/s, medtem ko so projekcije, da bo v letu 2013 

znašala 23 Mbit/s (Bain & Company 2009, 37). Napovedi podjetja Cisco Systems so, da bo 

IP-promet letno naraščal v višini 43 %. Glavni vzrok rasti je povečana potreba po 

videovsebinah. Pričakovati je, da bo videopromet predstavljal kar 61 % celotnega prometa v 

naslednjih letih. Videovsebine potrebujejo bistveno več kapacitet v prenosu kot govor ali 

tekstovna sporočila. Visokokakovostni videoprenos (angl. HD) potrebuje med 7 in 9 Mbit/s. 

V primeru uporabe trenutnih kapacitet brez nadgradenj tudi v prihodnosti pa bi to povzročilo, 

da uporabniki ne bodo dobili zadosti kakovostnih storitev (Jahn in Prufer 2007, 144–154). 

Avtorja tudi navajata, da operaterji (v tem primeru ponudniki interneta) nimajo zadostnih 

iniciativ, da bi povpraševali po večjih kapacitetah prenosa, saj te tudi povečujejo možnost 

vstopa novih operaterjev in s tem še večjo konkurenco obstoječim. Slednje je lahko zelo 

neugodno za ponudnike vsebin. Torej je upravljanje omrežja preko zagotovitve prioritet edini 

način, da se zagotovi nadaljnji razvoj zahtevnih aplikacij in s tem inovacij. Ker je IP-omrežje 

transnacionalno, je treba problem reševati globalno. Vse te ugotovitve pa tudi presegajo 

trenutno definicijo priporočljivih trgov Evropske komisije. Evropska komisija je v svojih 

priporočilih, kot je bilo že večkrat omenjeno, definirala le sedem upoštevnih trgov za potrebe 

predhodne regulacije, na področju medomrežnega povezovanja pa le zaključevanje klicev v 

posamezno mobilno omrežje in fiksno omrežje. Storitve na obeh upoštevnih trgih se izvajajo 

preko stare TDM tehnologije in ne vključujejo IP platforme. Evropska komisija ugotavlja (EC 

2007, 37), da so ovire za vstop na ta trg nizke, in navkljub temu da lahko operaterji 

izkoriščajo prednosti ekonomije obsega in da način sklepanja medoperaterskih dogovorov 

temelji na ekonomiji obsega, to še ne more biti zadosten razlog za omejevanje konkurence. 

Vendar Evropska komisija ni upoštevala že navedenih dejavnikov, kot je vedno večji porast 

IP-prometa, možnost omejevanja konkurence preko prenosa določenih informacij in s tem 

povezano zahtevo po tehnološki oz. mrežni nevtralnosti. Vsekakor s tega vidika obstajajo 

ovire za vstop na trg in posredovanje informacij do določenih lokacij, saj lahko pri 

operaterjih, ki imajo dostop do večjega števila strank in s tem kontrole nad pretokom 
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informacij, v določeni situaciji prihaja do omejitev prenosnih zmogljivosti, ki blokirajo 

določene informacije. Resda cene tranzitnega prometa padajo in na osnovi tega lahko 

zaključimo, da se trg nagiba k učinkoviti konkurenci. Vendar po drugi strani predstavlja 

omejenost hrbteničnih povezav in kontrola nad posredovanjem informacij določene 

konkurenčne prednosti za operaterje, ki posredujejo večje količine IP prometa. Iz tega vidika 

obstajajo visoke ovire za vstop ter tudi znotraj meja se trg ne nagiba k popolni 

konkurenčnosti. Vsekakor je treba v Evropski skupnosti definirati dodatni geografski 

upoštevni trg in odpraviti potencialne konkurenčne omejitve. 

V času prehoda na IP-platformo mora regulator odgovoriti tudi na naslednja vprašanja 

(Zupančič, Mihevc, Ramšak in Stošicki 2005, 125–128): 

 katere so alternative predizbiri in izbiri operaterja v omrežjih nove generacije in kako 

omogočiti dostop do končnih uporabnikov (problem vertikalnih povezav); 

 v primeru, da se ugotovi nekonkurenčnost, bi bilo treba (verjetno) alternativo izbire 

operaterja v omrežjih nove generacije predpisati tudi za nekatere podatkovne storitve;  

 treba bo zagotoviti prenosljivost tudi ostalih naslavljanj, ne le E.164 številk;  

 tudi v primeru ločitve dostopa in storitev, ki velja za IP-omrežja, je treba ugotoviti, ali 

obstaja operater s pomembno tržno močjo in katere obveznosti je treba naložiti, da se 

zagotovi konkurenčnost na definiranem upoštevnem trgu;  

 kako bodo novi dogovori o medomrežnem povezovanju vplivali na majhne operaterje, 

predvsem tiste z malo infrastrukture, da se jim zagotovi rast. Še vedno bo tudi treba 

preprečevati potencialne škarje cen večjih operaterjev,  

 treba bo zagotoviti pošteno konkurenco med Telekomom in ostalimi internetnimi 

ponudniki, saj v veliki večini držav večina dostopov do IP-omrežja še vedno poteka 

preko Telekomovega omrežja in se tukaj lahko zopet pojavlja »ozko grlo« za druge 

operaterje; 

 kako bodo obravnavane univerzalne storitve in ali se bodo nanašale le na dostop do 

omrežja in ne na posamezne storitve. Torej bo moral Telekom oz. operater, ki bo določen 

kot operater s pomembno tržno močjo, zagotoviti odprt dostop do interneta; 

 zagotoviti je treba interoperabilnost med novimi storitvami v smislu povečane koristi za 

končne uporabnike.  

Na osnovi pregleda literature in predhodne analize dejstev v tem poglavju pridemo s 

sklepanjem in kritično sintezo teh dejstev do naslednjih ugotovitev. Glede na navedeno 

obstajajo ovire za vstop na trg. V veliki večini primerov medoperaterski upoštevni trg IP 

medomrežnega povezovanja, ki vključuje tako posredovanje kot zaključevanje prometa, ne 

teži k popolni konkurenčnosti znotraj meja. Na osnovi navedenega mora ta postati predmet 

eventualne predhodne regulacije na nivoju transnacionalnega geografskega trga. Enota 

regulacije pa je kbit prenesene informacije preko medomrežne točke. Sami klici bodo zaradi 

konvergence storitev predstavljali le zanemarljiv delež v celotnem IP prometu in zato je treba 
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definirati upoštevni trg za ves IP promet. Konkurenčna motnja se lahko pojavi v smislu, da 

globalni operaterji izkoriščajo svoj položaj in onemogočajo manjše operaterje z visokimi 

cenami IP-prenosa ter omejijo dostop do določenih ponudnikov vsebin. Mobilna omrežja 

bodo v prihodnosti zaradi razvoja telekomunikacij in konvergence brezžičnih tehnologij 

izpostavljena vse večji konkurenci. Postopno bodo operaterji tudi začeli ponujati mobilno 

telefonijo v sklopu ostalih storitev. Zaradi verjetno enakega/skupnega načina prenosa na IP-

platformi bo treba mobilno telefonijo obravnavati v sklopu ostalih upoštevnih trgov in ne več 

ločeno. Nacionalne definicije trgov zaradi razširjenosti IP-platforme in njena neodvisnost od 

nacionalnih razmer verjetno ne bodo zadoščale za geografsko definiranje trgov. Potrebno bo 

sodelovanje vseh regulatorjev in Evropske komisije, da se zagotovi popolnoma konkurenčno 

okolje in enake možnosti za vse udeležence ter maksimalne koristi za končne uporabnike. 

Operaterji, ki nudijo dostop končnim uporabnikom, bi tudi morali razvezati svoje storitve, da 

bi lahko operaterji brez dostopa ponujali storitve končnim uporabnikom. Katere obveznosti 

predpisati na trgu medoperaterskega IP-medomrežnega povezovanja pa je odvisno od 

obnašanja operaterjev, ki nudijo dostop, ter na splošno konkurenčnih razmer na trgu. 

Iz navedenega sklepamo, da priporočila in ugotovitve Evropske komisije ne zadostujejo, saj 

ne rešujejo problema tehnološke nevtralnosti, ki se pojavlja v IP omrežjih. Tega tudi ne 

rešujejo pravila konkurenčnega prava, saj imajo organi za varstvo konkurence premalo 

podatkov in tudi ne morejo zadosti hitro ukrepati, saj stanje na trgu nakazuje na možnost 

obstoja operaterja s pomembno tržno močjo. Slednje lahko odpravimo le s predhodno 

regulacijo. Potrebna je predhodna analiza, da se ugotovi možnost neodvisnega obnašanja. 

Porast širokopasovnega dostopa vpliva na potrebe po hrbteničnem prenosu IP-prometa, kar 

lahko pomeni tudi dodatno analizo stanja na prenosu hrbteničnih kapacitet. Priporočena 

upoštevna trga širokopasovnega dostopa in razvezane zanke sicer rešujeta problem dostopa, 

ne rešujeta pa problema učinkovite konkurence na višjem storitvenem nivoju, predvsem z 

vidika optimalnega usmerjanja IP prometa. Razmere kličejo po ustrezni analizi upoštevnega 

trga in v primeru ugotovitve obstoja pomembne tržne moči po naložitvi ustreznih obveznosti. 

5.3 Sklepne ugotovitve 

V podpoglavju 4.1. so opisani trije kriteriji, na osnovi katerih je Evropska komisija v skladu z 

izdanimi direktivami Evropskega parlamenta in sveta definirala upoštevne trge na področju 

elektronskih komunikacij. Za definiranje upoštevnih trgov morajo biti izpolnjeni vsi trije 

kriteriji kumulativno. Prvi kriterij, ki ugotavlja, ali obstajajo visoke ovire za vstop na trg, je 

izpolnjen že na osnovi dejstva, da so visoke ovire povezane z visokimi investicijami, ki so 

sploh značilne za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij. Te ugotovitve so bile podane v 

četrtem poglavju. Drugi kriterij, pri analizi katerega je treba upoštevati, ali se trg znotraj meja 

nagiba k popolni konkurenčnosti, je izpolnjen, prav tako tretji kriterij, ki ugotavlja, ali pravila 

konkurenčnega prava zadostujejo. Trg se zaradi vseh težav, navedenih v tem poglavju, ne 

nagiba k učinkoviti popolni konkurenčnosti pa tudi pravila konkurenčnega prava ne 
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zadostujejo, saj stanje na trgu, kot smo že navedli, nakazuje na možnost obstoja pomembne 

tržne moči. Na osnovi navedenega je treba dodatno priporočiti tudi upoštevni medoperaterski 

trg IP medomrežnega povezovanja. Treba je zagotoviti enakovreden dostop do posameznih 

ponudnikov vsebin za vse medomrežno povezane operaterje. Na osnovi navedenega lahko 

podamo odgovor na raziskovalno vprašanje št. 1: 

Ali v času izgradnje omrežij nove generacije upoštevni trgi, ki jih priporoča Evropska 

komisija, zadoščajo za odpravo konkurenčnih problemov na posameznih nacionalnih trgih?  

Priporočila Evropske komisije v času izgradnje omrežij ne zadostujejo in potrebna je 

dodatna definicija upoštevnih trgov.  

Trenutna definirana upoštevnega trga na nivoju dostopa in sicer bitni tok ter razvezava zanke 

ne rešujeta problemov na nivoju IP medomrežnega povezovanja, predvsem z vidika 

usmerjanja prometa od ponudnikov vsebin in storitev do končnih uporabnikov. Iz navedenega 

je torej jasno, da je potrebna definicija dodatnega upoštevnega trga, in sicer medoperaterskega 

trga IP medomrežnega povezovanja. V tem primeru gre za transnacionalni trg, ki je odvisen 

od velikosti globalnega operaterja ter konkurenčnih razmer na posameznih nacionalnih trgih, 

kjer je potencialni operater s pomembno tržno močjo prisoten in nudi storitve do pomembnih 

IP vsebin. Navedeno tudi ponuja možnost nadaljnjih raziskav predvsem z vidika, da regulacija 

le na upoštevnih trgih razvezave zanke in bitnega toka ne zadostuje. Treba bi bilo ugotoviti, 

ali obstaja na transnacionalnem geografskem trgu, ki vključuje tudi Slovenijo, operater s 

pomembno tržno močjo in katere obveznosti mu je treba naložiti za odpravo konkurenčnih 

motenj na tem transnacionalnem trgu. Vsekakor pa to zahteva najprej sodelovanje vseh 

evropskih regulatorjev, da se zberejo ustrezni podatki o trgu, in šele nato ustrezno znanstveno 

raziskovanje.  
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6 INTENZIVNOST REGULACIJE IN VPLIV NA TRG – HIPOTEZA ŠT. 1 

Evropska komisija je za potrebe reševanja konkurenčnih problemov na nivoju ponudbe 

visokih hitrosti definirala dva upoštevna trga za potrebe dostopa do omrežja, in sicer bitni tok 

in razvezavo zanke. Na teh dveh upoštevnih trgih so neodvisni regulatorji v posameznih 

državah članicah ugotavljali obstoj pomembne tržne moči in v primeru obstoja naložili 

operaterju s pomembno tržno močjo obveznosti. Višina naloženih obveznosti pa dejansko 

predstavlja intenzivnost oz. jakost regulacije v posamezni državi članici. V tem poglavju 

bomo izvedli kvantitativno analizo obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in 

kazalniki razvoja, konkurenčnosti, velikostjo in gostoto naseljenosti na nacionalnem trgu. 

Ugotovitve nam bodo podale temelje za nadaljnje analize pri izgradnji ustreznega modela 

predhodne regulacije v Sloveniji in s tem naložitev ustreznih obveznosti operaterju s 

pomembno tržno močjo (v primeru ugotovitve slednje). Za lažje nadaljevanje najprej 

definirajmo stopnje intenzivnosti regulacije in poglejmo odvisnost med intenzivnostjo 

regulacije na obeh definiranih upoštevnih trgih bitnega toka in razvezave zanke oziroma 

povedano enostavneje odvisnost med načinoma regulacije bitnega toka in razvezave zanke. 

Vzorec bodo predstavljale države članice Evropske skupnosti ter Švica in Norveška. V 

primeru ugotovitve obstoja odvisnosti med regulacijo bitnega toka in razvezave zanke je treba 

oba načina regulacije v sklopu regresijskih analiz obravnavati neodvisno. Pa tudi sicer gre za 

ločena upoštevna trga in tudi storitve na teh dveh trgih niso zamenljive med seboj. 

6.1 Definiranje intenzivnosti regulacije 

Evropske direktive priporočajo (EC 2002b, 325–326) naslednje obveznosti, ki naj se jih 

naloži operaterjem s pomembno tržno močjo, in sicer: obveznost dostopa, preglednost, enako 

obravnavanje in kontrola cen ter uvedbo sistema ločenega računovodstva. Najnovejša 

priporočila (EC 2009, 337/61) pa vključujejo tudi novo obveznost funkcijske ločitve 

maloprodajne in veleprodajne enote. Pri naložitvi obveznosti kontrole cen se uporabljata dva 

načina regulacije, in sicer maloprodajna cena minus in stroškovni modeli. Ločimo dva načina 

izračuna stroškovnih cen (ERG 2009, 41–42): 

 na osnovi preteklih stroškov pri nabavi opreme, 

 na osnovi trenutnih in pričakovanih stroškov pri nabavi opreme. 

Na temelju navedenega so uporabljeni naslednji stroškovni modeli: 

 model, ki temelji na pričakovanih dodatnih mejnih stroških (angl. LRIC – Long run 

incremental costs) ali model, ki temelji na pričakovanih povprečnih mejnih stroških,  

 model, ki temelji na popolno alociranih stroških (angl. FDC). 

Uporabljene so tudi naslednje nestroškovne kontrole cen: 

 maloprodajna cene minus, kjer se določi točna razlika med maloprodajno in veleprodajno 

ceno, 
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 primerjalna metoda (angl. benchmark), 

 cenovna kapica.  

Zadnji dve metodi se večinoma uporabljata pri regulaciji maloprodajnih cen. Pri definiranju 

intenzivnosti posameznih metod in njihovem združevanju je treba upoštevati, da pri regulaciji 

ločimo dostopa med obveznostmi na osnovi metod, ki temeljijo na kontroli cen, in regulaciji, 

ki dejansko predstavlja le neke vrste grožnje za operaterja s pomembno tržno močjo. 

Obveznost dostopa in obveznost preglednosti dejansko le nalagata operaterju s pomembno 

tržno močjo, da omogoči ostalim operaterjem dostop in javno objavi svoje cene in pogoje 

dostopa. Seveda lahko operater še vedno ponudi različne pogoje različnim operaterjem in 

lastni maloprodaji, tako da ti dve obveznosti ne predstavljata učinkovite regulacije. Naslednja 

obveznost enakega obravnavanja sicer nalaga operaterjem, da morajo nuditi vsem enake 

pogoje, tako lastni maloprodaji kot ostalim operaterjem. Brez naložitve ločenega 

računovodstva, ki dopolnjuje obveznost kontrole cen pa je zelo težko dejansko preverjati 

izpolnjevanje te obveznosti. Torej lahko vse metode, ki ne vključujejo kontrole cen po njihovi 

intenzivnosti in pogostosti uporabe, vključimo v isto skupino obveznosti, saj dejansko 

učinkujejo bolj kot grožnja in je njihov vpliv na odločitve operaterja s pomembno tržno močjo 

močno omejen. Pri naložitvi obveznosti maloprodajna cena minus pa mora regulator določiti 

točno razliko med maloprodajno in veleprodajno ceno. Ta razlika odločilno vpliva na vstop 

novih operaterjev. Vendar slednje povzroča oblikovanje cen, ki ne temeljijo na stroških, saj se 

določa le razlika med maloprodajno in veleprodajno ceno in s tem preprečuje možnost obstoja 

škarij cen. Literatura priporoča regulacijo cen na osnovi maloprodajna cena minus v zgodnji 

fazi razvoja trga. Regulacija preko maloprodajne cene minus tudi povečuje koristi za končne 

uporabnike in iniciative po investicijah nasproti regulaciji preko stroškovnih modelov ali 

nasproti deregulaciji (Brandao in Sarmento 2007, 236–250). Stroškovna regulacija na osnovi 

popolno alociranih stroškov (angl. FDC), ki je še ostrejša oblika regulacije od maloprodajne 

cene minus, nalaga operaterjem, da oblikujejo cene na osnovi obstoječega omrežja in stroškov 

s katerimi so omrežje izgradili. Ta metoda tudi omogoča operaterju vsaj delno povrnitev 

investicij. Operaterji velikokrat niso pripravljeni investirati, če so regulirane cene prenizke. 

Najostrejša oblika regulacije pa je regulacija preko stroškovne metode na osnovi pričakovanih 

dodatnih mejnih stroškov (angl. LRIC). Največji problem pri uporabi te metode je, da ne 

upošteva potopljenih stroškov pri uvedbi storitev, za katere investicije ne bodo povrnjene. 

Metoda tudi upošteva pričakovane oz. trenutne cene omrežja in optimalno izgradnjo omrežja 

oz. sili reguliranega operaterja k učinkovitemu obnašanju. Regulator v tem primeru tudi 

potrebuje informacije o trenutnih cenah omrežja na trgu. Na osnovi predhodnih navedb v tem 

poglavju smo v preglednici 11 oblikovali lestvico obveznosti regulacije medoperaterskega 

dostopa glede na njihovo intenzivnost, ki bo podlaga za nadaljnjo analizo: 
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Preglednica 11: Lestvica intenzivnosti regulacije  

Obveznost Intenzivnost 1–5 

Odsotnost regulacije 1 

Obveznosti, ki ne vključujejo kontrole cen 2 

Obveznost maloprodajna cena minus 3 

Stroškovna metoda popolno alociranih 

stroškov (angl. FDC) 

4 

Stroškovna metoda na osnovi pričakovanih 

dodatnih mejnih stroškov (angl. LRIC) 

5 

 

V preglednici 11 torej obstaja pet različnih nivojev intenzivnosti regulacije (Mihevc 2011, 

132–133) in so označeni od 1 do 5. V našem primeru so to dejansko modeli predhodne 

regulacije. Če posamezni neodvisni regulatorni organ v državi članici ni naložil nobenih 

obveznosti ali pa še ni končal analiz, je stopnja intenzivnosti regulacije na najnižji možni 

stopnji in znaša 1. Če neodvisni regulatorni organ ni naložil nobene obveznosti iz naslova 

cenovne kontrole, ampak le obveznosti, kot so obveznost dostopa, preglednosti in enakega 

obravnavanja, potem znaša stopnja intenzivnosti regulacije 2. Slednje omogočajo operaterju s 

pomembno tržno močjo veliko svobode pri oblikovanju medoperaterskih cen. Obveznost 

maloprodajna cena minus predpiše razliko med maloprodajno in medoperatersko ceno, ki jo 

mora operater s pomembno tržno močjo ponuditi ostalim zainteresiranim iskalcem dostopa. 

To operaterju s pomembno tržno močjo omogoča še nekaj svobode pri oblikovanju cen. 

Vrednost intenzivnosti regulacije v tem primeru znaša 3. Najintenzivnejša oblika je vsekakor 

regulacija na osnovi naloženih stroškovno oblikovanih cen. V osnovi ločimo dve obliki, in 

sicer stroškovne cene, oblikovane na osnovi dejanske izgradnje omrežja (4), ter 

najintenzivnejšo obliko regulacije, ki temelji oblikovanju cen preko izgradnje optimalnega 

omrežja s trenutnimi cenami (5). Ta se izvaja na osnovi modela LRIC. Avtorji merijo 

intenzivnost regulacije na osnovi števila razvezanih zank v primerjavi z vsemi 

širokopasovnimi dostopi na maloprodajnem trgu (Koutrumpis 2009, 476) ali deležem 

delilnikov, na katerih je prisotnih več operaterjev (Dippon in Ware 2010, 54–64), ter nato 

merijo učinek na ostale dejavnike oz. kriterije na trgu. Omenjena načina ne podata dejanske 

slike o intenzivnosti regulacije. Število razvezanih zank v primerjavi z vsemi širokopasovnimi 

dostopi nam poda sliko o stanju konkurenčnosti na trgu, ki je vsekakor rezultat posledice 

predhodnih ukrepov. Ne poda pa nam dejanskega modela regulacije in s tem ne pokaže 

učinkov intenzivnosti regulacije oz. uporabljenih modelov na ostale kriterije na trgu. Metoda 

tudi ne upošteva regulacije na drugem upoštevnem trgu, tj. trgu bitnega toka. Metoda 

merjenja intenzivnosti na osnovi števila delilnikov, kjer je prisotnih več operaterjev nasproti 

vsem razpoložljivim delilnikom, pa dodatno zanemarja količinski vidik zasedenosti 

delilnikov, zato celo ne prikaže značilne statistične povezanosti med regulacijo in penetracijo, 
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ki vsekakor obstaja, kot bomo videli v nadaljevanju. Za potrebe naše raziskave bomo podatke 

iz poročil Evropske komisije in skupine ERG, zbrane v prilogi 1, analizirali s pomočjo 

programa SPSS15, preko izvedbe korelacijske matrike in regresijske analize po metodi 

ENTER. Podatki veljajo za članice Evropske skupnosti ter Švico in Norveško. Vse vrednosti 

iz poročil morajo slediti normalni porazdelitvi. Korelacijska matrika nam izračuna Pearsonov 

korelacijski koeficient na osnovi izraza (Nicewander in Rodgers 1988, 59–66): 

xy

yx

yx
ss

c
r

*
 , kjer je 11  yxr  

V izrazu se koeficient c izračuna na osnovi kovariance med dvema spremenljivkama, medtem 

ko koeficient s predstavlja standardni odklon. Korelacijska matrika z izračunanimi vrednostmi 

r je prikazana v prilogi 2. V primeru obstoja močne značilne statistične povezave med dvema 

spremenljivkama je poleg vrednosti koeficienta r še označba ** ali *.Slednja velja v primeru 

nekoliko manj značilne statistične povezave. Iz korelacijske matrike v prilogi 2 vidimo, da 

med obema načinoma regulacije preko razvezave zanke in bitnega toka obstaja močna in 

značilna statistična odvisnost (r = 0,569**, ).001,0  Povprečna stopnja intenzivnosti 

regulacije razvezave zanke v obravnavanih državah, navedenih v prilogi 1, znaša 3,62 z 

vrednostjo standardnega odklona v višini 1,347, medtem ko je povprečna vrednost 

intenzivnosti regulacije preko bitnega toka le v višini 2,90 s standardnim odklonom 1,205. 

Vse vrednosti so zbrane v preglednici 12 in so izračunane s pomočjo programa SPSS15. 

Preglednica 12: Povprečna vrednosti in standardni odklon intenzivnosti regulacije za 

obravnavane države  

  
 N Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Intenzivnost 

regulacije/razvezava 

zanke 

29 1 5 3,62 1,347 

Intenzivnost 

regulacije/bitni tok 

29 1 5 2,90 1,205 

Število držav 29     

 

Regulacija razvezave zanke je v povprečju intenzivnejša, ker pa je statistična povezava 

značilna, to pomeni, da je v posamezni državi regulacija na obeh segmentih šibka ali močna. 

To tudi pomeni, da maloprodajni trg širokopasovnega dostopa še ni konkurenčen, saj 

regulatorji nalagajo enako ostre obveznosti praktično neodvisno od stopnje izgradnje 

infrastrukture alternativnih operaterjev. Če bi sledili lestvici investicij, bi morala biti oba 

načina regulacije v obratnem sorazmerju, saj povečana intenzivnost regulacije na razvezavi 

zanke dejansko pomeni, da operaterji postopno prehajajo na nižji nivo, saj jim prihodki, ki so 
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jih ustvarili preko dostopa na višjem nivoju, omogočajo večje investicije in postopno 

izgradnjo lastnega omrežja. Očitno je, da evropska regulacija temelji bodisi na močni 

regulaciji dostopa bodisi na šibki regulaciji dostopa. V primeru močne regulacije je 

pričakovati, da bodo operaterji raje dostopali do končnih strank preko operaterskih inputov 

kot pa preko izgradnje lastnega omrežja. Rezultat tega bi bila močna odvisnost med razvojem 

regulirane tehnologije in intenzivnostjo regulacije. Glede na dejstvo, da obstaja med 

intenzivnostjo regulacije bitnega toka in razvezave zanke značilna statistična povezava, lahko 

izvedemo linearno regresijsko analizo med intenzivnostjo regulacije bitnega toka kot 

neodvisno spremenljivko in razvezavo zanke kot odvisno spremenljivko. Regulacija bitnega 

toka, ki se izvaja na višjem nivoju omrežja, vpliva na način regulacije razvezave zanke na 

nižjem nivoju. S tem dokazujemo odvisnost med obema spremenljivkama. Na osnovi 

navedenega lahko izračunamo spremembo v intenzivnosti regulacije razvezave zanke, če 

spremenimo intenzivnost regulacije bitnega toka. Preglednica 13 prikazuje posamezne 

koeficiente regresijske analize po metodi »ENTER« na osnovi podatkov v prilogi 1 za stopnje 

intenzivnosti regulacije bitnega toka in razvezave zanke po posameznih državah.  

Preglednica 13: Linearna regresijska analiza/odvisna spremenljivka: intenzivnost 

regulacije/razvezava zanke, neodvisna spremenljivka: intenzivnost 

regulacije/bitni tok  

Model/ 

Intenzivnost 

regulacije 

B 

(Nestandardizirana) 

Standardna 

napaka 

Standardizirana 

beta 

t   

Konstanta 1,780 ,554  3,214 ,003 

Intenzivnost 

regulacije/ 

bitni tok 

,636 ,177 ,569 3,592 ,001 

 

Na osnovi rezultatov regresijske analize v preglednici 13 oblikujemo linearno regresijsko 

premico med odvisno in neodvisno spremenljivko:  

780,1*636,0  xY  

Regresijski model v prilogi 3 (točka G) tudi pokaže, da lahko 29,8 % variance regulacije 

preko razvezave zanke pojasnimo z regulacijo bitnega toka. Iz linearne regresijske premice je 

razvidno, da se v primeru povečanja intenzivnosti regulacije bitnega toka za stopnjo 1 poveča 

intenzivnost regulacije razvezave zanke za 0,636. V primeru, da se regulacija preko bitnega 

toka ne izvaja (intenzivnost regulacije je 1), je intenzivnost regulacije preko razvezave zanke 

v višini 2,416. To pomeni, da če se regulacija preko bitnega toka ne izvaja, se regulacija preko 

razvezave zanke izvaja skoraj v višini naložitve obveznosti maloprodajna cena minus. V 

Evropski skupnosti se torej izvaja močnejša regulacija na nižjih nivojih, kar je verjetno 
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posledica tega, da je večji del operaterjev del dostopovne infrastrukture že izgradil. Vendar je 

zaradi pozitivne statistične povezave med obema oblikama regulacije težko potrditi, da 

regulacija sledi lestvici investicij. Zaradi dokazane močne odvisnosti in tudi dejstva, da 

storitve na obeh upoštevnih trgih niso zamenljive, je nadalje treba intenzivnost regulacije na 

obeh upoštevnih trgih obravnavati ločeno. V Evropski skupnosti je trenutno 27 držav članic. 

Kot smo že omenili, so bile okvirne direktive, ki so priporočale regulacijo na osnovi pravil 

konkurenčnega prava in s tem povezano definiranje ustreznih upoštevnih trgov, izdane v letu 

2002. Na osnovi direktiv so tudi vse države članice prilagodile svojo zakonodajo, regulatorni 

organi pa so začeli s predhodno regulacijo na osnovi priporočil Evropske komisije iz leta 

2003. Upoštevna medoperaterska trga bitnega toka in razvezave zanke so definirali vsi 

regulatorni organi in po potrebi naložili ustrezne obveznosti glede na ugotovljeno stanje na 

trgu (ERG 2009, 204–206). Po potrebi so na te upoštevne trge vključili tudi storitve, ki so 

prisotne v času izgradnje omrežij nove generacije (dostop do cevi, razveza optične zanke, 

povezovalna optika, ožičenje v hiši). Evropska komisija se je pri regulaciji medoperaterske 

ponudbe za zagotovitev maloprodajne storitve širokopasovnega dostopa odločila le za 

regulacijo DSL-tehnologije, bodisi preko bakrenega ali optičnega dostopa. Slednjo je 

priporočila, da se vključi v sklop regulacije na upoštevnih trgih bitnega toka in razvezave 

zanke. Z odločitvami o vključitvi na upoštevna trga tudi kabelskega omrežja se ni strinjala in 

s tem tudi ni potrdila analiz regulatornih organov, ki so na upoštevna trga vključili tudi 

kabelska omrežja.  

V podpoglavjih 6.2 do 6.8. si nadalje poglejmo preverjanje hipoteze št. 1 ločeno za 

posamezne sklope, kot je navedeno v opisu metodologije raziskave v tretjem poglavju. 

Obstaja značilna statistična povezava med intenzivnostjo regulacije dostopa tako bitnega toka 

kot razvezave zanke in kazalniki razvoja (penetracija, višina BDP, višine investicij), 

konkurenčnosti, velikostjo in gostoto naseljenosti na nacionalnem trgu. Obstoj bomo 

dokazovali preko korelacijske matrike in za prikaz odvisnosti uporabili regresijsko analizo. 

Spisek držav z naloženimi obveznostmi na osnovi direktiv Evropskega parlamenta in sveta, 

upoštevajoč tudi dolžino izvajanja regulacije na obeh upoštevnih medoperaterskih trgih 

bitnega toka in razvezave zanke v letih, dosežena stopnja penetracije na trgu, gibanje 

penetracije oz. relativna sprememba v zadnjih dveh letih, delež regulirane tehnologije, delež 

vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji, delež vodilnega operaterja na celotnem 

maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, delež sektorskih investicij glede na BDP, 

velikost posameznega trga, gostota naseljenosti, višina BDP-ja na prebivalca in delež 

dostopovnih hitrosti nad 10 Mbit/s se nahajajo v prilogi 1. Podatki se nanašajo na stanje 

1.1.2010. Zajeti so iz poročil skupine BEREC oziroma njene predhodnice skupine ERG in 

poročil Evropske komisije za leto 2009. V nadaljevanju bomo torej analizirali obstoj 

povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in izbranimi kriteriji, ki ponazarjajo 

karakteristike posameznega nacionalnega trga.  
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6.2 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in doseženo 

penetracijo na trgu 

Najprej si torej poglejmo povezavo med intenzivnostjo regulacije dostopa in doseženo 

penetracijo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa. Stopnja penetracije, ki je 

prikazana v prilogi št. 1 se meri v procentualnem deležu, in sicer kot razmerje med številom 

širokopasovnih dostopov in številom prebivalcev v posamezni državi. S pomočjo korelacijske 

matrike v prilogi 2 je ugotovljeno, da obstaja statistično značilna povezava med 

intenzivnostjo regulacije pri regulaciji medoperaterskega upoštevnega trga bitnega toka in 

doseženo penetracijo na trgu (r=0,436*, 018,0 ) pri zelo nizki stopnji tveganja. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da je način regulacije v Evropski skupnosti pravilen in je za 

dosego ciljev treba izvajati in omogočati vstop čim več operaterjem še vedno z intenzivno 

regulacijo bitnega toka. Iz rezultata je razvidno, da brez jasne in učinkovite regulacije na tem 

nivoju ni ustreznega razvoja trga. Bivariantna regresijska analiza na osnovi metode ENTER 

pokaže, da lahko 16 % variance odvisne spremenljivke v našem primeru dosežene stopnje 

penetracije pojasnimo z neodvisno spremenljivko intenzivnosti regulacije bitnega toka. 

Regresijski model nam poda naslednje koeficiente, prikazane v preglednici 14. 

Preglednica 14: Koeficienti regresijske analize: dosežena penetracija/odvisna 

spremenljivka, intenzivnost regulacije (bitni tok)/neodvisna 

spremenljivka 

Model/ intenzivnost regulacije B Standardna 

napaka 

Beta t   

Konstanta 16,649 3,335  4,992 0,000 

Intenzivnost regulacije 2,680 1,066 0,436 2,514 0,018 

 

Na osnovi podatkov v preglednici 14 lahko ocenimo, da se dosežena stopnja penetracije 

poveča za 2,68 %, v primeru da povečamo intenzivnost regulacije bitnega toka za 1. Torej je v 

povprečju razlika v doseženi penetraciji v primeru deregulacije in najbolj intenzivne 

regulacije 10,72 % (4*2,68 %). To statistično pomeni, da bi neka država v primeru izbire 

stroškovne regulacije preko modela LRIC nasproti deregulaciji (ni naloženih obveznosti) 

dosegla 10,72 % višjo stopnjo penetracije. Kot najbolj uspešna metoda glede na stopnjo 

dosežene penetracije se tudi izkaže metoda LRIC (preglednica 15), ki so jo sicer uporabili le 

trije regulatorji. Maloprodajna metoda minus daje boljše rezultate le od popolne deregulacije. 

Močna regulacija bitnega toka omogoča operaterjem vstopnikom, predvsem ponudnikom 

nižjih hitrosti, saj se izvaja na višjem nivoju omrežja. To potrjujejo tudi teoretične ugotovitve, 

ki podajajo, da je za razvoj trga najbolje, da operaterji brez lastne infrastrukture oz. njenega 

dela ponudijo trgu enostavnejše storitve (nižje hitrosti dostopa), medtem ko naj operaterji z 

lastno infrastrukturo ponudijo trgu naprednejše storitve preko višjih hitrosti dostopa. Torej je 
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treba zagotoviti predvsem konkurenčnost na nivoju nižjih dostopovnih hitrosti. Po drugi strani 

pa je treba upoštevati, da se karakteristike trgov v Evropski skupnosti zelo razlikujejo in je 

zato težko podati splošne ugotovitve. Predvsem iniciative po investicijah na ekonomsko 

manjših trgih so lahko zelo nizke, če je regulacija preveč intenzivna, kar bomo videli v 

nadaljevanju. V primeru regulacije bitnega toka preko naložene obveznosti maloprodajna 

cena minus pa je mogoče razliko med maloprodajno in medoperatersko ceno tudi postaviti 

ločeno za posamezne hitrosti dostopa. S tem se omogoči, da operaterji brez lastnega 

dostopovnega omrežja tekmujejo z vodilnim operaterjem tudi pri ponudbi nižjih hitrosti 

širokopasovnega dostopa končnim uporabnikom. Enotna razlika bi zaradi visokih fiksnih 

stroškov omogočala le konkurenčnost na nivoju večjih hitrosti. Povprečna dosežena 

penetracija glede na intenzivnost regulacije bitnega toka, ki jo izberejo posamezni regulatorji, 

je prikazana v preglednici 15. 

Preglednica 15: Povprečna dosežena stopnja penetracije glede na izbrano metodo 

regulacije bitnega toka 

Stopnja intenzivnosti 

regulacije 

Dosežena povprečna stopnja 

penetracije 

Število regulatorjev, ki so 

izbrali metodo 

1 16,05 4 

2 27,03 7 

3 22,4 9 

4 25,3 6 

5 33,63 3 

 

Ob vsem tem je treba upoštevati, da na stopnjo dosežene penetracije ne vpliva le intenzivnost 

regulacije, ampak tudi drugi dejavniki (BDP, velikost trga, porazdelitev prebivalstva), kot 

bomo predstavili v nadaljevanju. Povprečna dosežena stopnja penetracije glede na metodo, ki 

jo izberejo regulatorji pri razvezavi zanke, pa je primerjalno prikazana v preglednici 16. Iz 

preglednice je razvidno, da najslabše rezultate daje prav deregulacija trga, najboljše pa 

zanimivo naložitev obveznosti brez cenovne kontrole, torej obveznost enakega obravnavanja, 

vendar je treba upoštevati, da je dosežena penetracija zelo blizu tudi v primeru naložitve 

obveznosti stroškovne regulacije. Iz navedenega lahko zaključimo, da je optimalna naložitev 

obveznosti zelo odvisna od karakteristik posameznega nacionalnega trga. Sama maloprodajna 

cena minus ne da najboljših rezultatov in verjetno v primeru regulacije razvezave zanke tudi 

ni najbolj primerna. V primeru regulacije razvezave zanke razlika med maloprodajno in 

veleprodajno ceno ni odvisna od višine hitrosti prenosa, ampak je enotna. To pomeni, da 

operaterji brez lastnega dostopa lahko tekmujejo z vodilnim operaterjem le pri ponudbi višjih 

hitrosti. Izvajanje regulacije pa je seveda treba prilagoditi tudi karakteristikam posameznega 

nacionalnega trga.  
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Preglednica 16: Povprečna dosežena stopnja penetracije glede na izbrano metodo 

regulacije razvezave zanke 

Stopnja intenzivnosti 

regulacije 

Dosežena povprečna stopnja 

penetracije 

Število regulatorjev, ki so 

izbrali metodo 

1 15,1 3 

2 29,77 3 

3 20,93 6 

4 26 7 

5 26,57 10 

 

Nadalje si poglejmo še obstoj statistične povezave med intenzivnostjo regulacije razvezave 

zanke in doseženo stopnjo penetracije na maloprodajnem trgu. Iz podatkov korelacijske 

matrike v prilogi 2 ugotovimo, da sicer obstaja pozitivna statistična povezava (r = 0,336, 

)074,0  med intenzivnostjo regulacije razvezave zanke in stopnjo dosežene penetracije na 

trgu, vendar ni statistično značilna. Statistična povezanost je veliko manj značilna kot pri 

regulaciji bitnega toka. Iz navedenega lahko zaključimo, da regulacija bitnega toka v Evropski 

skupnosti nekoliko bolj vpliva na stopnjo dosežene penetracije oz. ima večji vpliv na 

dogajanje na trgu. Pomembnost regulacije bitnega toka v Evropski skupnosti je trenutno celo 

pomembnejša od regulacije preko razvezave zanke. Treba je izvajati tudi učinkovito 

regulacijo bitnega toka in s tem omogočiti končnim uporabnikom čim bolj raznovrstne 

storitve. Navedeno dokazuje, da je smiselno izvajati regulacijo razvezave zanke po temeljiti 

tržni analizi in dokazanih pozitivnih učinkih regulacije bitnega toka na vertikalno povezanem 

maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.  

Podobne rezultate dobimo tudi (priloga 2), če primerjamo zmnožek med dolžino izvajanja 

regulacije in intenzivnostjo regulacije v tem obdobju ter doseženo stopnjo penetracije na drugi 

strani. Na osnovi korelacijske matrike ugotovimo, da obstaja značilna statistična povezava le 

med regulacijo bitnega toka in doseženo penetracijo (r=0,447*, )019,0 , ki je nekoliko bolj 

statistično značilna, če upoštevamo še dolžino trajanja regulacije. Še nekoliko manj značilna 

pa je povezava med regulacijo preko razvezave zanke z upoštevanjem dolžine trajanja in 

doseženo stopnjo penetracije (r=0,311, )115,0 . Torej tudi z upoštevanjem dolžine 

izvajanja regulacije pridemo do podobnih ugotovitev kot v primeru, če dolžine trajanja ne 

upoštevamo. Pri vsem tem je nadalje treba upoštevati, da višina dohodka na gospodinjstvo 

zelo vpliva na nivo penetracije širokopasovnega dostopa (Fildes, Robertson in Soopramanien 

2007, 270). Z naraščanjem dohodka naraščajo tudi cene na trgu, kar lahko povzroči večjo 

dostopnost storitev in višjo kakovost storitev v državah z višjim BDP na prebivalca (Garbacz 

in Thompson 2007, 284). Torej na stopnjo dosežene penetracije tudi v tem primeru vplivajo 
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tudi drugi dejavniki. Zato le na podlagi podatkov v preglednicah 15 in 16 ne moremo priti do 

ustreznih zaključkov. 

Preglednica 17 prikazuje rast širokopasovne penetracije v letih 2003–2010 v Evropski 

skupnosti. V letu 2003 so bila, kot smo že navedli, tudi sprejeta prva priporočila Evropske 

komisije glede definiranja posameznih upoštevnih trgov elektronskih komunikacij. 

Preglednica 17: Rast penetracije v Evropski skupnosti  

Vir: EC 2010c, 19. 

Iz navedenega vidimo, da je trg še v fazi razvoja, saj penetracija še hitro narašča, čeprav se v 

zadnjem letu rast nekoliko upočasni. Kot smo že omenili je v fazi razvoja trga zelo primerna 

regulacija preko maloprodajne cene minus (stopnja intenzivnosti 3).  

Sklep 

V celoti lahko zaključimo, da na uspešno rast penetracije vpliva tudi predhodna regulacija, ki 

mora biti čim bolj intenzivna. Prilagajati se mora karakteristikam posameznega nacionalnega 

trga, saj v celoti ne obstaja značilna pozitivna statistična povezanost med intenzivnostjo 

regulacije in doseženo penetracijo na trgu. Značilna statistična povezava obstaja med 

intenzivnostjo regulacije bitnega toka in doseženo stopnjo penetracije na maloprodajnem trgu, 

ne pa tudi med intenzivnostjo regulacije razvezave zanke in doseženo stopnjo penetracije na 

maloprodajnem trgu. Na stopnjo dosežene penetracije vplivajo tudi drugi dejavniki. Torej 

regulacija da, vendar kako intenzivna glede na karakteristike posameznega nacionalnega trga, 

pa ostaja osnovno vprašanje. Na slednje bo potrebno odgovoriti na osnovi nadaljnjih analiz.  

6.3 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in deležem 

vodilnega operaterja (koncentracija tržišča) 

Za potrditev povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in deležem vodilnega operaterja 

smo uporabili korelacijsko matriko v prilogi 2 in ugotavljali povezave med intenzivnostjo 

regulacije in deležem vodilnega operaterja na trgu. Delež vodilnega operaterja se meri kot 

razmerje med številom priključkov širokopasovnega dostopa na omrežju vodilnega operaterja 

v primerjavi z vsemi priključki. Dodatno smo preverili tudi obstoj statistične povezave med 

deležem regulirane DSL-tehnologije in intenzivnostjo regulacije. Delež regulirane tehnologije 

se meri kot razmerje števila širokopasovnih priključkov, priključenih na regulirano DSL 

Obdobje 1. januar 

2004 

1. januar 

2005 

1. januar 

2006 

1. januar 

2007 

1. januar 

2008 

1. januar 

2009 

1. januar 

2010 

Penetracija 4,9 %  8,2 %  12,1 %  16,3 %  20,2 %  22,8 %  24,8 % 
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tehnologijo v primerjavi z vsemi priključki. V preteklosti je bila regulirana le DSL 

tehnologija, ki temelji na bakrenem dostopu. Regulacija optičnega dostopa je šele v začetni 

fazi. Korelacijska matrika v prilogi 2 nam poda značilne statistične povezave med 

intenzivnostjo regulacije razvezave zanke in bitnega toka in deležem vodilnega operaterja na 

regulirani DSL-tehnologiji. V obeh primerih gre za statistično značilno negativno povezavo 

(r = –0,515**, 006,0  ter r = –0,389*, 045,0 ). Negativna povezava je bolj značilna 

pri razvezavi zanke, vendar razlike niso velike. Ugotovitve so razumljive, saj medtem ko 

vodilni operater preko bolj intenzivne regulacije izgublja delež na maloprodajnem trgu, ostali 

operaterji, ki uporabljajo dostopovno omrežje na osnovi medoperaterske ponudbe, laže 

vstopajo na trg in povečujejo konkurenčnost na vertikalno povezanem maloprodajnem trgu. 

Ključno vprašanje pa je seveda vprašanje, kako naraščajoča intenzivnost regulacije vpliva na 

delež vodilnega operaterja, ki uporablja lastni dostop preko DSL tehnologije, in na njegovo 

rast na celotnem maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa. Med intenzivnostjo regulacije 

preko bitnega toka in tržnim deležem vodilnega operaterja na maloprodajnem trgu 

širokopasovnega dostopa je pozitivna povezava, ki pa ni statistično značilna (r = 0,371, 

)057,0 . Po drugi strani pa je korelacija med regulacijo preko razvezave zanke in deležem 

vodilnega operaterja na maloprodajnem trgu zelo šibka in rahlo pozitivna, vendar tudi ni 

statistično značilna. Na osnovi navedenega pridemo do zaključka, da regulacija predvsem 

preko bitnega toka pozitivno vpliva na tržni delež vodilnega operaterja na maloprodajnem 

trgu. Intenzivna regulacija sili vodilnega operaterja k bolj aktivnem trženju in pridobivanju 

naročnikov na maloprodajnem trgu. Med deležem DSL tehnologije in intenzivnostjo 

regulacije preko bitnega toka obstaja pozitivna in značilna statistična povezava (r = 434* 

)024,0 . Bolj kot je regulacija na višjih nivojih izrazita, bolj se povečujejo koristi 

reguliranega omrežja. Med intenzivnostjo regulacije preko razvezave zanke in deležem DSL-

tehnologije tudi obstaja pozitivna statistična povezava, ki pa ni značilna. S tem lahko tudi 

potrdimo tezo, da večanje števila operaterjev (število slednjih z intenzivnostjo regulacije 

vsekakor raste ali pa obstoječi vsaj povečujejo svoj tržni delež), ki gostujejo na posameznem 

omrežju, povečuje koristi tega omrežja vsaj v fazi razvoja, na kateri se nahaja maloprodajni 

trg širokopasovnega dostopa v Evropski skupnosti.  

Če upoštevamo še dolžino trajanja izvajanja regulacije, pa dobimo še značilnejše negativne 

statistične povezave med izvajanjem regulacije preko razvezave zanke in bitnega toka ter 

deležem vodilnega operaterja na DSL tehnologiji (r = -0,652**, 000,0 , r = -0,633**, 

)000,0 . Torej delež vodilnega operaterja na DSL tehnologiji dejansko močno pada z 

večanjem intenzivnosti regulacije, kar ga posledično sili k pridobivanju novih naročnikov na 

neregulirani tehnologiji. K povečevanju deleža na neregulirani tehnologiji ga sili predvsem 

intenzivna regulacija preko bitnega toka, vendar ta povezava tudi v primeru upoštevanja 

dolžine regulacije ni statistično značilna. Delež DSL tehnologije pa se še izraziteje povečuje z 

večanjem intenzivnosti in dolžine trajanja regulacije preko bitnega toka, saj je povezava 

značilno statistično pozitivna (r = 455*, )017,0 . Upoštevanje dolžine regulacije torej 
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bistveno ne spremeni osnovnih ugotovitev, le povezave so še bolj statistično značilne. Torej 

intenzivnost regulacije zmanjšuje koncentracijo tržišča oz. delež vodilnega operaterja na 

regulirani tehnologiji, po drugi strani pa rahlo povečuje koncentracijo tržišča oz. delež 

vodilnega operaterja na celotnem maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (neregulirana 

in regulirana tehnologija), vendar slednja ni statistično značilna. Ker obstaja zelo značilna 

statistična povezava med intenzivnostjo regulacije z upoštevanjem dolžine trajanja in deležem 

vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji, ponazorimo to še z dvema regresijskima 

analizama, ločeno za regulacijo preko bitnega toka in razvezave zanke. Regresijski analizi sta 

v celoti navedeni v prilogi 3 (točki B in C). Bivariantna regresijska analiza na osnovi metode 

ENTER nam pokaže, da lahko 37,6 % variance odvisne spremenljivke v našem primeru 

deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji pojasnimo z neodvisno 

spremenljivko intenzivnost regulacije bitnega toka z upoštevanjem dolžine trajanja. 

Regresijski model nam poda naslednje koeficiente, ki so prikazani v preglednici 18. 

Preglednica 18: Regresijska analiza/intenzivnost regulacije (neodvisna spremenljivka), 

delež vodilnega operaterja na DSL tehnologiji (odvisna spremenljivka) 

Model/ 

intenzivnost 

regulacije 

B Standardna 

napaka 

Beta t   

Konstanta 0,941 0,052  18,016 0,000 

Intenzivnost 

regulacije 

–0,019 0,005 –0,633 –4,084 0,000 

 

Na osnovi vzorčnih podatkov iz preglednice 19 lahko ocenimo, da se delež vodilnega 

operaterja na regulirani DSL-tehnologiji zniža za 0,057 oz. 5,7 % (3*0,019) v primeru, da 

povečamo intenzivnost regulacije za 1 za dobo treh let. Torej je v povprečju razlika v 

doseženi penetraciji v primeru deregulacije in najintenzivnejše regulacije (preko modela 

LRIC) za obdobje treh let v višini 22,8 %. Močna regulacija bitnega toka v povprečju zelo 

znižuje tržni delež vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji. Bivariantna regresijska 

analiza na osnovi metode ENTER med odvisno spremenljivko deležem vodilnega operaterja 

na regulirani DSL tehnologiji in neodvisno spremenljivko intenzivnost regulacije razvezave 

zanke z upoštevanjem dolžine trajanja nam poda naslednje koeficiente, prikazane v 

preglednici 19. 
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Preglednica 19: Regresijska analiza/intenzivnost regulacije (neodvisna spremenljivka), 

delež vodilnega operaterja na DSL tehnologiji (odvisna spremenljivka) 

Model/ 

intenzivnost 

regulacije 

B Standardna 

napaka 

Beta t   

Konstanta ,945 0,051  18,587 0,000 

Intenzivnost 

regulacije 

–0,014 0,003 –0,652 –4,305 0,000 

 

Na osnovi vzorčnih podatkov iz preglednice 19 lahko ocenimo, da se delež vodilnega 

operaterja na DSL tehnologiji zniža za 0,042 oz. 4, 2 % v primeru, da povečamo intenzivnost 

regulacije za 1 za dobo treh let (pomnožimo koeficient 0,014 v preglednici 19 z 3). Povečana 

intenzivnost regulacije preko razvezave zanke nekoliko manj znižuje delež vodilnega 

operaterja na regulirani DSL tehnologiji kot regulacija preko bitnega toka in ima s tem 

nekoliko manjši vpliva na trg.  

Sklep 

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da obstaja značilna negativna statistična povezava 

med intenzivnostjo regulacije in deležem reguliranega operaterja na regulirani DSL 

tehnologiji, po drugi strani pa regulacija tudi povečuje koristi regulirane tehnologije. 

Intenzivnost regulacije pa tudi sili reguliranega operaterja v ponudbo maloprodajnih storitev 

preko drugih tehnologij. Zaključimo lahko, da sta intenzivnost regulacije in koncentracija 

tržišča oz. konkurenčnost značilno statistično povezana, saj intenzivnost regulacije značilno 

vpliva na tržne deleže operaterjev.  

6.4 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in deležem 

sektorskih investicij glede na BDP 

Najprej poglejmo korelacijsko matriko in ugotovimo obstoj povezave med intenzivnostjo 

regulacije in deležem sektorskih investicij v BDP-ju (priloga 2). Delež sektorskih investicij v 

BDP-ju, ki je naveden v prilogi št. 1 se meri kot delež v % in prikazuje, kolikšen delež BDP-

ja oz. bruto družbenega proizvoda je letno namenjenega za investicije v sektor elektronskih 

komunikacij. Povečanje investicij v sektor je tudi ena od ključnih nalog uspešne regulacije. 

Na osnovi ugotovitev korelacijske matrike v prilogi 2 obstaja negativna statistična povezava 

med intenzivnostjo regulacije in deležem investicij glede na BDP. Med intenzivnostjo 

regulacije preko razvezave zanke in deležem investicij v BDP-ju obstaja značilna negativna 

statistična povezava (r = –0,398*, )04,0 , medtem ko med intenzivnostjo regulacije preko 

bitnega toka in deležem investicij v BDP-ju ni značilne statistične povezave. Slednja je sicer 
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prav tako negativna. Z upoštevanjem dolžine izvajanja regulacije pa dobimo tako v primeru 

regulacije preko razvezave zanke kot bitnega toka negativne in značilne statistične povezave 

(r = –0,491**, 009,0 , r = –0,411*, )033,0 . To dokazuje, da intenzivnost regulacije 

zelo negativno vpliva na investicije na trgu, kar je jasni pokazatelj, da je regulacijo treba 

izvajati zelo previdno v odvisnosti od karakteristike posameznega nacionalnega trga. Delno 

na negativno razmerje med investicijami glede na višino BDP-ja vpliva tudi dejstvo, da 

obstaja pozitivna in značilna statistična povezava med rastjo penetracije (raste z rastjo 

intenzivnosti regulacije) in BDP-jem (Koutrumpis 2009, 479). Države z višjo penetracijo 

imajo višji BDP in posledično lahko z nižjim procentualnim deležem investicij glede na BDP 

dosežejo enake ali višje učinke (nominalno so zneski bolj izenačeni). Vendar ta ugotovitev v 

celoti ne ovrže negativnih učinkov regulacije na višino investicij. Bivariantna regresijska 

analiza v prilogi 3 (točka E) na osnovi metode ENTER nam pokaže, da lahko 13,6 % variance 

odvisne spremenljivke, v našem primeru delež sektorskih investicij glede na BDP, pojasnimo 

z neodvisno spremenljivko intenzivnost regulacije bitnega toka z upoštevanjem dolžine 

trajanja. Regresijski model v prilogi 3 nam poda naslednje koeficiente (preglednica 20):  

Preglednica 20: Regresijska analiza/delež sektorskih investicij glede na BDP (odvisna 

spremenljivka), intenzivnost regulacije bitnega toka (neodvisna 

spremenljivka) 

Model/ 

intenzivnost 

regulacije 

B Standardna 

napaka 

Beta t   

Konstanta 0,654 0,077  8,482 0,000 

Intenzivnost 

regulacije 

–0,016 0,007 –0,411 –2,253 0,033 

 

Na osnovi podatkov iz preglednice 20 lahko ocenimo, da se delež sektorskih investicij glede 

na BDP zniža za 0,048 % v primeru, da povečamo intenzivnost regulacije za 1 za dobo treh 

let. Torej je v povprečju razlika v višini sektorskih investicij glede na BDP v primeru 

deregulacije in najbolj intenzivne regulacije (preko modela LRIC) za obdobje treh let v višini 

0, 192 % (4*3*0,016). Torej vsekakor obstaja negativni vpliv na višino investicij.  

Bivariantna regresijska analiza v prilogi 3 (točka D) na osnovi metode ENTER nam nadalje 

pokaže, da lahko 21,1 % variance odvisne spremenljivke, v našem primeru delež sektorskih 

investicij glede na BDP, pojasnimo z neodvisno spremenljivko intenzivnost regulacije 

razvezave zanke z upoštevanjem dolžine trajanja. Regresijski model nam poda koeficiente, 

prikazane v preglednici 21. 
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Preglednica 21: Regresijska analiza/ delež sektorskih investicij glede na BDP (odvisna 

spremenljivka), intenzivnost regulacije razvezave zanke (neodvisna 

spremenljivka) 

Model/ 

intenzivnost 

regulacije 

B Standardna 

napaka 

Beta T   

Konstanta 0,682 0,073  9,303 0,000 

Intenzivnost 

regulacije 

–0,014 0,005 –0,491 –2,818 0,009 

 

Na osnovi vzorčnih podatkov iz preglednice 21 lahko ocenimo, da se delež sektorskih 

investicij glede na BDP zniža za 0,042 %, če povečamo intenzivnost regulacije za 1 za dobo 

treh let. Torej je v povprečju razlika v višini sektorskih investicij glede na BDP v primeru 

deregulacije in najbolj intenzivne regulacije (preko modela LRIC) za obdobje treh let v višini 

0,168 %.  

Sklep 

Torej vsekakor obstaja negativni vpliv intenzivnosti regulacije na višino investicij. Navkljub 

dejstvu, da je statistična povezava med razvezavo zanke in deležem investicij glede na BDP 

bolj značilna, pa povečanje intenzivnosti regulacije bitnega toka z upoštevanjem dolžine 

trajanja bolj negativno vpliva na povprečni padec deleža investicij glede na BDP oz. na 

iniciativo po investicijah. Ker regulacija negativno vpliva na višino investicij, je treba v vsaki 

državi ustrezno prilagoditi stopnjo intenzivnosti regulacije, da se dosežejo čim večje koristi za 

končne uporabnike. Predvsem je to treba doseči z optimalno izrabo obstoječih zmogljivosti. 

Velika stopnja investicij lahko pripelje tudi do presežnih zmogljivosti, kar pa ni ugodno za 

ekonomski razvoj posamezne države, saj ne prihaja do povrnitve investicij. Investitorji v tem 

primeru izgubijo zaupanje v trg, kar v prihodnosti vodi v bistveno zmanjšanje investicij v 

nove storitve, ki bi omogočale nadaljnji gospodarski razvoj posamezne države.  

6.5 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in velikostjo 

nacionalnega trga glede na število prebivalcev 

Na osnovi korelacijske matrike v prilogi 2 ugotovimo, da ne obstaja značilna statistična 

povezanost med intenzivnostjo regulacije bitnega toka in velikostjo posameznega 

nacionalnega trga (r = 0,071, )716,0  kot tudi ne med intenzivnostjo regulacije razvezave 

zanke in velikostjo nacionalnega trga (r = –0,021, )915,0 . Velikost nacionalnega trga se 

meri v številu prebivalcev na tem trgu. Prav tako tudi ni značilne statistične povezave, če 

upoštevamo še dolžino trajanja regulacije. Stopnja tveganja je tako visoka, da samo na osnovi 
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te analize težko zaključimo, da velikost trga vpliva na intenzivnost regulacije. Vsekakor pa bo 

treba v sklopu kvantitativne analize ta razmerja podrobno analizirati, saj je znano da so 

iniciative po investicijah v manjših ekonomijah nižje. Pri preučevanju ostalih statističnih 

povezav obstaja značilna statistična povezava med velikostjo posameznega nacionalnega trga 

in deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL-tehnologiji (r = –0,666**, )000,0  ter 

med velikostjo posameznega nacionalnega trga in deležem regulirane DSL tehnologije 

(r = 0,490**, )009,0 . Na osnovi navedenega je razvidno, da večji kot je nacionalni trg, 

manjši je delež vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji. Torej imajo manjši trgi 

večje koncentracije, kar vpliva na večjo občutljivost pri regulaciji vodilnega operaterja. 

Zagotoviti iniciative po investicijah slednjega je ključno. Velikosti nacionalnega trga pri 

analizi regulacije vsekakor ne smemo zanemariti. Zaradi učinkov velikosti trga na ostale 

parametre je treba upoštevati, da manjši kot je trg, manj intenzivna regulacija je potrebna, da 

se ne zmanjšujejo iniciative po investicijah vodilnega operaterja. To dokazuje tudi obstoj 

značilne pozitivne statistične povezave med deležem sektorskih investicij glede na BDP in 

deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji.  

Sklep 

Velikost posameznega nacionalnega trga sicer ne vpliva neposredno na intenzivnost 

regulacije, ki jo izberejo posamezni regulatorji. Po drugi strani pa obstaja značilna statistična 

povezava z deležem vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji in deležem regulirane 

tehnologije na trgu. Delež reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji je vsekakor 

pokazatelj intenzivnosti regulacije na posameznem trgu, saj se z intenzivnostjo regulacije 

zmanjšuje delež reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji, povečujejo pa se tudi koristi 

regulirane tehnologije. Navkljub dejstvu, da ne obstaja značilna statistična povezava med 

velikostjo posameznega nacionalnega trga in intenzivnostjo regulacije, je treba upoštevati 

posreden vpliv velikosti trga, kar bomo tudi storili v sklopu kvantitativne analize v poglavju 9. 

6.6 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in gostoto 

naseljenosti v posamezni državi  

Na osnovi ugotovitev korelacijske matrike ni značilne statistične povezanosti med gostoto 

naseljenosti (meri se v številu prebivalcev na kvadratni kilometer) in intenzivnostjo regulacije 

razveze zanke (r = –0,154, )425,0  in intenzivnostjo regulacije bitnega toka (r = 0,04, 

).838,0  Tudi če upoštevamo dolžino izvajanja regulacije, ne dobimo značilnih statističnih 

povezav med intenzivnostjo regulacije z upoštevanjem časa trajanja in gostoto naseljenosti. 

Gostota naseljenosti tudi ni v značilni statistični povezanosti s katerim drugim pokazateljem 

na trgu. Od proučevanih kazalcev je še v najmočnejši statistični povezavi z doseženo 
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penetracijo na maloprodajnem trgu (r = 0,201, ),295,0 vendar ne gre za značilno statično 

povezanost. 

Sklep 

Iz navedenega sledi, da gostota naseljenosti navkljub nižjim stroškom izgradnje omrežja v 

primeru velike gostote naseljenosti na določenem področju ne vpliva značilno na intenzivnost 

regulacije dostopa, saj ne obstaja značilna statistična povezava. Navkljub temu dejstvu 

ocenjujemo, da jo je vseeno treba na nek način upoštevati, saj so stroški izgradnje nižji v 

primeru večje gostote naseljenosti (ugotovitve v podpoglavju 4.3.1). Treba je poiskati 

dejavnik, ki je v povezavi z gostoto naseljenosti in odraža stroške postavitve omrežja v 

odvisnosti od načina naseljenosti ozemlja. Analiza na osnovi držav OECD v prilogi 4 pa 

dokazuje obstoj značilne negativne statistične povezave med porazdelitvijo prebivalstva 

(delež ozemlja, ki ga zaseda 50 % prebivalcev v posamezni državi) in doseženo stopnjo 

penetracije. Bolj kot je prebivalstvo porazdeljeno neenakomerno, višja je penetracija. Iz 

navedenega sledi, da naj bi gostota naseljenosti vsekakor morala posredno vplivati na način 

regulacije, saj obstoj bolj gostih predelov omogoča višjo penetracijo in regulacija na teh 

področjih naj bi bila blažja oz. manj intenzivna.  

6.7 Analiza obstoja povezave med intenzivnostjo regulacije dostopa in višino BDP-ja 

na prebivalca  

V tem delu si poglejmo, ali obstaja značilna statistična povezava med intenzivnostjo 

regulacije dostopa na obeh priporočenih trgih in višino BDP-ja na prebivalca oz. bruto 

družbenega proizvoda na prebivalca. BPD na prebivalca je najpomembnejši pokazatelj 

razvitosti posamezne države in ugotavljanje povezave med intenzivnostjo regulacije in 

razvitostjo posamezne države je dejansko odgovor na vprašanje, ali razvitejše države, ki so 

dejansko prej vstopile v Evropsko skupnost in začele z regulacijo, še vedno izvajajo 

intenzivnejšo regulacijo. To pomeni, da je trg še vedno v razvoju in se deregulacija še ni 

začela izvajati.  

Na osnovi korelacijske matrike v prilogi 2 ugotovimo, da obstaja značilna pozitivna 

statistična povezava med intenzivnostjo regulacije bitnega toka in BDP-jem na prebivalca 

(r = 0,414*, )026,0 . Med intenzivnostjo regulacije razvezave zanke in BDP-jem na 

prebivalca pa ni značilne statistične povezave (r = 0,261, )172,0 . Na osnovi navedenega 

vseeno lahko pridemo zaključka, da je regulacija intenzivnejša v bogatejših državah, tudi če 

vse te povezave niso statistično značilne. Večinoma so to tudi države, ki so se prve priključile 

Evropski skupnosti in so s tem tudi prej pričele z regulacijo na celotnem področju 

elektronskih komunikacij, dosegle visoko stopnjo penetracije in z intenzivno regulacijo še 

nadaljujejo. Če pogledamo še statistične povezave med višino BDP-ja na prebivalca na eni 
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strani in intenzivnostjo regulacije z upoštevanjem časa trajanja na obeh upoštevnih trgih 

dobimo prav tako pozitivne povezave, ki pa niso statistično značilne. Za lažje nadaljnje 

razumevanje in za podlago kasnejšim analizam si poglejmo še nekatere statistične povezave 

med višino BDP-ja na prebivalca na eni strani in ostalimi pokazatelji značilnosti trga iz 

priloge 2.  

BDP na prebivalca je tudi v značilni statistični povezavi z deležem vodilnega operaterja na 

regulirani DSL-tehnologiji (r = –0,404*, ),037,0  deležem vodilnega operaterja na 

maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oz. koncentracijo maloprodajnega trga 

(r = 0,504**, ),007,0  deležem DSL tehnologije na trgu (r = 0,565**, ),002,0 deležem 

investicij glede na BDP (r = –0,602**, ),001,0  relativno spremembo penetracije  

(r = –0,444**, )02,0  ter doseženo penetracijo na trgu (r = 0,755**, ).000.0  To 

pomeni, da bogatejše države dosegajo višjo stopnjo penetracije preko intenzivne regulacije, 

večjo koncentracijo trga, večji delež DSL tehnologije in manjši delež vodilnega operaterja na 

regulirani DSL tehnologiji. Nižja stopnja investicij na trgu je verjetno posledica večje 

zasičenosti trga, kar potrjuje statistično značilno negativna povezava med višino BDP-ja na 

prebivalca in relativno spremembo penetracije v posamezni državi (relativna sprememba 

penetracije nam poda spremembo penetracije v % glede na obdobje zadnjih dveh let). 

Regulacija v bogatejših državah je zaradi visoke koncentracije usmerjena v razvoj DSL 

tehnologije in povečevanja konkurenčnosti na tej tehnologiji. Na osnovi tega je prisotna tudi 

zelo intenzivna regulacija bitnega toka in manj intenzivna regulacija razvezave zanke, ki 

omogoča postopen prehod na izgradnjo lastne dostopovne infrastrukture. V vzorcu tudi ni 

značilne statistične povezave med višino BDP-ja na prebivalca in velikostjo trga (r = –0,072, 

).709,0  Bogatejše države so statistično gledano v Evropski skupnosti nekoliko manjše, 

vendar je tveganje za potrditev statistične povezanosti absolutno previsoko.  

V nadaljevanju podajmo še prikaz odvisnosti med višino BDP-ja na prebivalca in 

intenzivnostjo regulacije bitnega toka, katerih povezava je edino statistično značilna. Ker na 

intenzivnost regulacije izmed vseh neodvisnih spremenljivk neposredno vpliva le BDP na 

prebivalca (ne pa tudi velikost trga ali gostota naseljenosti) in je statistično značilna le 

povezava med intenzivnostjo regulacije bitnega toka in višino BDP-ja na prebivalca, lahko 

vnovič izvedemo le bivariantno regresijsko analizo. Ker gre le za eno neodvisno 

spremenljivko ponovno ne moremo izvesti multiple regresijske analize. Regresijska analiza 

po ENTER metodi v prilogi 3 (točka F) nam da vrednosti, prikazane v preglednici 22. 
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Preglednica 22: Regresijska analiza/intenzivnost regulacije bitnega toka (odvisna 

spremenljivka), BDP na prebivalca (neodvisna spremenljivka) 

Model/ 

intenzivnost 

regulacije 

B Standardna 

napaka 

Beta T   

Konstanta 2,140 0,382  5,603 0,000 

BDP na 

prebivalca 
0,022 0,009 0,414 2,362 0,026 

 

Iz preglednice 22 je razvidno, da če je v posamezni državi BPD na prebivalca višji za 1000 

USD, se izvaja za 0,022 intenzivnejša regulacija bitnega toka.  

Sklep  

Višina BDP-ja na prebivalca je torej v značilni statistični povezavi z intenzivnostjo regulacije 

bitnega toka, ne pa tudi v značilni statistični povezavi z intenzivnostjo regulacije razvezave 

zanke. BDP na prebivalca je nadalje v zelo značilni statistični povezavi z ostalimi dejavniki 

na trgu (kot je delež vodilnega oz. reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji, njegov 

delež na maloprodajnem trgu, delež regulirane tehnologije, delež investicij glede na BDP ...) 

in je treba ta vpliv na intenzivnost regulacije vsekakor upoštevati. To bomo tudi storili v 

poglavju 9. 

6.8 Analiza in interpretacija rezultatov 

Vsekakor obstaja pozitivna povezava med intenzivnostjo regulacije dostopa tako bitnega toka 

kot razvezave zanke in kazalniki razvoja, konkurenčnostjo, velikostjo in gostoto naseljenosti 

na nacionalnem trgu, vendar niso vse povezave statistično značilne. Obstaja značilna 

statistična povezava med intenzivnostjo regulacije bitnega toka in doseženo penetracijo, med 

deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji in intenzivnostjo regulacije 

dostopa (tako bitnega toka kot razvezave zanke), ne pa tudi med deležem vodilnega operaterja 

na celotnem maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa in intenzivnostjo regulacije 

dostopa. Nadalje obstaja značilna negativna statistična povezava med deležem investicij glede 

na BDP in intenzivnostjo regulacije dostopa. Vpliv gostote naseljenosti in velikosti trga glede 

na število prebivalcev nima značilnega statističnega vpliva na intenzivnost regulacije dostopa. 

Obstaja pa značilna statistična povezava med velikostjo trga in deležem vodilnega operaterja 

na DSL-ju ter med velikostjo trga in deležem regulirane tehnologije na trgu, kar vsekakor 

posredno vpliva na način izvajanja regulacije. Višina BDP-ja na prebivalca je tudi statistično 

značilno povezana z intenzivnostjo regulacije bitnega toka. Torej hipoteze št. 1 ne moremo v 

celoti potrditi, vendar je treba ugotovitve v tem poglavju upoštevati v nadaljevanju, predvsem 
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pri izgradnji kvantitativnega modela v poglavju 9, in s tem postavitvi priporočene 

intenzivnosti regulacije. Pridemo pa do naslednjih ugotovitev: 

Obstaja značilna statistična pozitivna povezava med intenzivnostjo regulacije bitnega 

toka in stopnjo dosežene penetracije, ne pa tudi med intenzivnostjo regulacije razvezave 

zanke in stopnjo dosežene penetracije. S tem pridemo do ugotovitve, da na stopnjo 

dosežene penetracije bistveno bolj vpliva intenzivnost regulacije bitnega toka kot pa 

intenzivnost regulacije razvezave zanke. Pri tem je treba upoštevati, da na stopnjo 

dosežene penetracije vplivajo tudi drugi dejavniki.  

Ta ugotovitev nas lahko pripelje do dveh zaključkov, ki bi jih bilo treba upoštevati pri 

izgradnji modela v Sloveniji, in sicer da je trg dejansko še v fazi razvoja in da bodo verjetno 

učinki intenzivnosti regulacije razvezave zanke šele nastopili. Vsekakor deregulacija še ni 

potrebna. Na osnovi navedenega se vsekakor ponuja možnost naslednjim raziskavam. 

Določiti je treba točko, kdaj oz. na kateri stopnji razvoja trga ima lahko nadaljnje izvajanje 

regulacije negativne učinke. Rast intenzivnosti regulacije dostopa po eni strani povzroča rast 

penetracije, po drugi strani pa ima negativne učinke na rast investicij in prihodke sektorja. 

Treba je najti točko, na kateri je zaradi zasičenosti trga in posledično ugotovitve, da večje rasti 

penetracije ni več mogoče pričakovati, treba začeti z deregulacijo trga elektronskih 

komunikacij. Pri regulaciji je treba iskati maksimalno razmerje med višino investicij in čim 

nižjimi cenami storitev. Na trgu je treba zagotoviti čim višjo stopnjo investicijske dejavnosti, 

za uporabnike pa čim nižje cene storitev. To razmerje mora biti maksimalno (Mihevc 2009, 

A209–216). Intenzivna regulacija niža cene storitev. Določitev maksimalnega razmerja je še 

posebej pomembna, saj nižje cene pomenijo višjo stopnjo penetracije, po drugi strani pa 

nižanje cen zmanjšuje investicije. Verjetno že obstajajo določene države tudi v Evropski 

skupnosti, kjer bi se morala začeti postopna deregulacija trga glede na njegovo stopnjo 

razvoja. Na tej višini verjetno rast trga ni več mogoča in je mogoča pridobitev naročnikov le 

še na osnovi migracije iz enega v drugo omrežje. Poleg penetracije pa je treba upoštevati še 

druge dejavnike, kot je recimo višina hitrosti v dostopu, delež vodilnega operaterja na trgu itd. 

Ker obstaja močna in značilna pozitivna povezava med intenzivnostjo regulacije na obeh 

upoštevnih trgih (bitni tok in razvezava zanke), pa je težko oceniti, na katerem od obeh trgov 

je treba najprej začeti z deregulacijo v Evropski skupnosti. V skladu s principom lestvice 

investicij naj bi to bila regulacija bitnega toka. Vendar bi bilo glede na način regulacije v 

Evropski skupnosti verjetno še najbolje začeti z deregulacijo na obeh upoštevnih trgih hkrati 

oz. z ne prevelikim časovnim zamikom.  

Nadalje so ugotovitve na osnovi testiranja hipoteze št. 1 naslednje: 

Obstaja značilna statistična negativna povezava med intenzivnostjo regulacije dostopa in 

deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji, ne pa tudi med 

intenzivnostjo regulacije dostopa in deležem vodilnega operaterja na celotnem 

maloprodajnem trgu. To pomeni, da intenzivnost regulacije zmanjšuje delež vodilnega 
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operaterja na regulirani tehnologiji, ne poslabšuje pa njegovega položaja na celotnem 

maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.  

Ta ugotovitev nakazuje, da regulacija dejansko nima negativnih učinkov na vodilnega 

operaterja, le prisili ga v bolj aktivno delovanje.  

Obstaja pa značilna negativna statistična povezava med deležem investicij glede na BDP 

in intenzivnostjo regulacije dostopa. Intenzivnost regulacije torej negativno vpliva na 

višino deleža investicij v BDP-ju, namenjenih za razvoj elektronskih komunikacij vseh 

operaterjev na trgu.  

Ta ugotovitev je zelo kritična in je treba izbrati stopnjo intenzivnosti regulacije, ki ne bo 

preveč negativno vplivala na iniciative operaterjev po investicijah. Vsekakor pa je regulacija 

potrebna, saj monopolna ureditev ne spodbuja investicij, saj regulacija sili vodilnega 

operaterja v aktivnejšo politiko.  

Od neodvisnih spremenljivk višina BDP-ja na prebivalca, velikosti trga in gostota 

naseljenosti na intenzivnost regulacije dostopa vpliva le višina BDP-ja na prebivalca. 

Slednja vpliva na intenzivnost regulacije bitnega toka, ne pa tudi na intenzivnost 

regulacije razvezave zanke.  

Ta ugotovitev nakazuje na dejstvo, da je trg še vedno v razvoju in da razvitejše države še 

vedno izvajajo zelo intenzivno regulacijo predvsem na višjem nivoju omrežja, in sicer na 

upoštevnem trgu bitnega toka. Ostale kriterije, kot so velikost trga in gostota naseljenosti pa 

bo treba prav tako upoštevati zaradi statistične povezave z ostalimi kriteriji, ki vplivajo na 

intenzivnost regulacije dostopa. Povezave in vpliv vseh kriterijev na intenzivnost regulacije 

dostopa bodo nadalje obravnavani v poglavjih 8 in 9, kjer bo izdelan predhodni model 

regulacije v Sloveniji, ki bo podal priporočeno intenzivnost regulacije na obeh upoštevnih 

trgih bitnega toka in razvezave zanke. Za potrebe odgovora na raziskovalno vprašanje št.2 pa 

bodo rezultati in zaključki iz tega poglavja uporabljeni tudi v sklopu poglavja 7. 
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7 PRIMERNOST MODELA LRIC ZA EKONOMSKO MANJŠA TRŽIŠČA – 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 2  

V tem poglavju bo podan odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2: Ali je metoda regulacije 

cen omrežij nove generacije preko modela LRIC primerna na ekonomsko majhnih trgih?  

Odgovor bo tudi podlaga za nadaljnje raziskave.  

7.1 Pregled in analiza ustrezne literature 

Model LRIC je stroškovni model, ki predstavlja najmočnejšo obliko regulacije in temelji na 

pričakovanih dodatnih stroških pri zagotovitvi dostopa (Sarmento in Brandao 2007, 244). 

Temelji na pričakovani ceni opreme ter upošteva trenutne stroške opreme in optimalno 

konfiguracijo oz. temelji na t. i. optimalni stroškovni metodologiji zamenjave (angl. 

optimized replacement cost methodology). Evropski regulatorji ga pri naložitvi cenovnega 

nadzora najpogosteje uporabljajo. V sklopu definiranja intenzivnosti regulacije v šestem 

poglavju smo ga ocenili kot ločeno najintenzivnejšo obliko regulacije (stopnja intenzivnosti 

št. 5). Evans in Guthrie (2003, 15–16) predlagata, naj regulatorji raje uporabljajo t. i. pristop 

optimalne prikrajšane vrednosti (angl. optimized deprival value), kjer se upošteva trenutna 

vrednost opreme na trgu in tudi tveganje z vidika povpraševanja. Pri slednjem je treba 

upoštevati tudi dodatne kapacitete, v katere je investiral operater, in so predmet regulacije. 

Neupoštevanje teh ugotovitev lahko privede do zastoja ali zmanjšanja investicij in negativno 

vpliva na dinamično učinkovitost. Vsak način regulacije je treba oceniti na osnovi višine 

investicij in koristi za uporabnike. Treba je poiskati maksimizacijo razmerja (Mihevc 2009, 

A213–214) med višino investicij na trgu in cenami za končne uporabnike. Donosi morajo biti 

čim bolj enakomerno razporejeni med operaterji in cene za končne uporabnike čim nižje. 

Glede na predhodne teoretične ugotovite v podpoglavju 5.2 so stroški zagotovitve dostopa do 

interneta med državami različni, saj države, ki so ekonomsko manj razvite, plačujejo 

operaterjem v bolj razvitih državah stroške IP tranzita. To pomeni, da plačujejo za dostop do 

globalnega IP omrežja, kar vpliva na različne stroške za končne uporabnike in posledično 

odločitve končnih uporabnikov po višini hitrosti dostopa. Odgovor na raziskovalno vprašanje 

št. 2 bomo podali na osnovi teoretičnih ugotovitev in ugotovitev predhodne kvantitativne 

analize.  

Na osnovi Stackelbergova teorema konkurence sta Brandeo in Sarmanto (2007, 243) razvila 

enačbo za izračun višine investicij in koristi za končne uporabnike v odvisnosti od načina 

regulacije (maloprodajna cena minus ali stroškovno regulacijo). Razvila sta naslednjo 

odvisnost višine investicij od načina regulacije.  

V primeru stroškovne regulacije jo izračunamo skladno s spodnjim obrazcem: 

. 
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Pri tem predpostavita, da cena dostopa v primeru regulacije preko maloprodajne cene minus 

ne more biti nižja od dodatnih oz. mejnih stroškov pri zagotovitvi dostopa. Faktorja   in   

sta konstanti in predstavljata kvadratično rast višine investicij. Faktor c pomeni dodatne oz. 

mejne stroške pri zagotovitvi dostopa. Torej vidimo, da v primeru stroškovne regulacije na 

višino investicij vpliva dejansko le ta faktor, in sicer višji kot so dodatni stroški pri 

zagotovitvi dostopa, nižje so iniciative po investicijah. Model LRIC dejansko temelji na teh 

dodatnih stroških pri zagotovitvi dostopa in optimalni obliki omrežja. Stopnja višine investicij 

pri regulaciji maloprodajna cena minus pa temelji na definiranju višine vrednosti x, ki 

ponazarja razliko med maloprodajno in veleprodajno ceno. Torej je treba za čim višjo stopnjo 

investicij na trgu definirati ustrezno višino te razlike. Na osnovi enačbe, ki sta jo razvila 

Brandeo in Sarmento je razvidno, da ustrezna definicija razmerja pri regulaciji maloprodajna 

cena minus prinaša višje investicije na trgu od stroškovne regulacije, še posebej to velja v 

primeru najostrejše oblike regulacije preko modela LRIC. Ključna je torej ustrezna definicija 

razlike x. Kot smo že navedli, sta ključna indikatorja uspešnosti regulacije predvsem stopnja 

višine investicij in čim večje koristi za končne uporabnike. V nadaljevanju primerjamo še 

višino koristi za končne uporabnike v odvisnosti od načina regulacije preko stroškovnih 

metod ali regulacije maloprodajna cena minus:  

V primeru stroškovne regulacije jo izračunamo po naslednjem obrazcu:  
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V primeru regulacije preko maloprodajne cene minus pa preko naslednjega obrazca:  
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Iz navedenega vidimo, da ob ustreznem definiranju razlike med veleprodajno in maloprodajno 

ceno regulacija preko maloprodajne cene minus lahko prinaša višje koristi za končne 

uporabnike. Ključna je torej ustrezna definicija razlike. Na osnovi navedenega lahko 

zaključimo, da je na osnovi ugotovitev teh dveh avtorjev regulacija preko maloprodajne cene 

minus ob ustreznem definiranju razlike med veleprodajno in maloprodajno ustreznejša od 
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stroškovne regulacije, še posebej regulacije preko modela LRIC. Pri uporabi modela LRIC je 

treba upoštevati trenutne cene opreme. Težave v primeru uporabe modela LRIC nastopajo pri 

alokaciji skupnih stroškov in pri pridobivanju informacij glede cen nadomestne oz. novejše 

opreme (Mason in Valleti 2001, 389–415). Model LRIC ne upošteva potopljenih stroškov oz. 

stroškov nepovrnjenih investicij kot tudi ne stroškov uvedbe novih storitev, ki morda ne bodo 

sprejete pri končnih uporabnikih. Model LRIC, ki so ga uporabile posamezne evropske 

države, tudi odvrača operaterje, katerim je naložena ta obveznost od investicij v omrežja, saj 

bodo morali ponuditi dostop drugim operaterjem po teh reguliranih cenah, izračunanih na 

osnovi modela LRIC (Cave in Prosperetti 2001, 416–431). Zaradi navedenega model tudi ni 

primeren z vidika dinamične učinkovitosti, saj regulirani operaterji nimajo iniciativ po 

inovacijah, če vedo, po kakšnih cenah bodo morali ponuditi cene konkurentom, ki z njimi 

tekmujejo na vertikalno povezanem maloprodajnem trgu. Regulacija preko maloprodajne 

cene minus omogoča ob ustreznem definiranju razlike med maloprodajno in veleprodajno 

ceno bistveno večjo fleksibilnost od regulacije na osnovi stroškovnega oblikovanja cen. 

Reguliran operater ima v primeru regulacije preko naložitve obveznosti maloprodajna cena 

minus bistveno višje iniciative po investicijah v posodobitve omrežja, kar pozitivno učinkuje 

na razvoj trga. Regulacija preko maloprodajne cene minus tudi ne zahteva od neodvisnega 

regulatornega organa, da ima točne podatke o stroških reguliranega operaterja. To je posebej 

pomembno ob upoštevanju dejstva, da se regulator srečuje s težavami pri pridobivanju 

internih informacij o poslovanju reguliranega operaterja, še posebej glede ponudbe novih 

storitev, kjer je velikost stroškov še negotova. Vse te ugotovitve kažejo na neprimernost in 

težave pri uporabi modela LRIC, ki pomeni najostrejšo obliko regulacije in je pogosta praksa 

v Evropski skupnosti. Nadalje intenzivnost regulacije (najbolj intenzivna je regulacije preko 

LRIC modela) vpliva na večjo aktivnost vodilnega operaterja in ga sili v izgradnjo drugih 

infrastruktur poleg regulirane DSL tehnologije (Mihevc 2011, 134). Vprašanje pa je, ali je 

podvajanje infrastruktur na ekonomsko manjših trgih, upravičeno. Intenzivna regulacija po 

eni strani pospešuje konkurenco na obstoječi infrastrukturi, saj se na regulirani tehnologiji z 

intenzivnostjo regulacije zmanjšuje tržni delež vodilnega oz. reguliranega operaterja, po drugi 

strani pa sili vodilnega operaterja v izgradnjo drugih infrastruktur. Ostali operaterji brez lastne 

infrastrukture pa zaradi možnosti pridobitve dostopa po ugodnih cenah verjetno le niso tako 

zainteresirani za izgradnjo lastne infrastrukture.  

7.2 Ugotovitve na osnovi korelacijske matrike in študij primerov 

V nadaljevanju si poglejmo še statistične povezave, ki so razvidne iz priloge 2 in so rezultat 

lastne kvantitativne raziskave na osnovi podatkov v prilogi 1, kjer so navedeni modeli 

predhodne regulacije oz. stopnja intenzivnosti regulacije po posameznih državah. Glede 

primernosti modela LRIC na nacionalno manjših trgih so pomembne predvsem naslednje 

ugotovitve:  
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 obstaja negativna statistična povezava med velikostjo nacionalnega trga in deležem 

vodilnega operaterja na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, vendar slednja ni 

statistično značilna, 

 obstaja značilna negativna statistična povezava med velikostjo nacionalnega trga in 

deležem vodilnega operaterja na regulirani DSL tehnologiji,  

 obstaja značilna pozitivna statistična povezava med velikostjo nacionalnega trga in 

deležem regulirane tehnologije na trgu,  

 vpliv regulacije bitnega toka ima močnejši vpliv na karakteristike trga kot razvezava 

zanke,  

 na osnovi primerjave iz poglavja 6 je regulacija razvezave zanke bistveno intenzivnejša 

kot regulacija bitnega toka, 

 med BPD-jem na prebivalca in intenzivnostjo regulacije bitnega toka je tudi značilna 

statistična povezava. 

Manjši trgi imajo večji delež vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji in manjši delež 

regulirane DSL-tehnologije med vsemi dostopovnimi tehnologijami. Večja intenzivnost 

regulacije pa prav tako vpliva na večji delež regulirane DSL tehnologije. Torej intenzivna 

regulacija ne pospešuje izgradnje konkurenčnih infrastruktur, pospešuje le večjo stopnjo 

konkurenčnosti na regulirani tehnologiji navkljub že navedenemu dejstvu, da intenzivna 

regulacija sili reguliranega operaterja k izgradnji konkurenčnih infrastruktur.  

Med BPD-jem na prebivalca in intenzivnostjo regulacije bitnega toka je značilna statistična 

povezava. Slednje kaže na to, da imajo bogatejše države intenzivnejšo regulacijo. Vzrok temu 

je, da so države, ki so se prej priključile Evropski skupnosti in so dejansko bogatejše, 

postopno skozi čas zviševale intenzivnost regulacije, ki je še vedno zelo visoka. Regulatorji 

torej še niso začeli z deregulacijo trga. To potrjuje tudi ugotovitev v poglavju 6, da 

intenzivnost regulacije pozitivno vpliva na stopnjo penetracije v Evropski skupnosti. Poleg 

intenzivnosti regulacije pa vplivajo na višino dosežene penetracije, kot smo že ugotovili, tudi 

drugi dejavniki. Vse te je treba upoštevati pri definiranju primerne intenzivnosti regulacije na 

posameznem trgu.  

Nadalje, če pogledamo še študije primerov iz podpoglavja 4.4.5. za posamezne manjše 

države, ugotovimo, da je bila sprememba penetracije v obravnavanem obdobju Januar 2008–

Januar 2010 v primeru regulacije preko metode LRIC tako na upoštevnih trgih razvezave 

zanke kot bitnega toka razmeroma majhna. Relativna sprememba penetracije pa je tudi v 

značilni negativni statistični povezavi z intenzivnostjo regulacije dostopa, kot je navedeno v 

prilogi 2. Ta ugotovitev nakazuje, da bolj kot je regulacija intenzivna, manjši je relativni 

porast penetracije. To dokazuje, da je treba na nacionalnih trgih, kjer je visoka stopnja 

penetracije, zniževati intenzivnost regulacije. Navedena ugotovitev nadalje dokazuje 

negativen učinek modela LRIC (kot najbolj intenzivne oblike regulacije) na razvoj trga. S tem 

pa so tudi koristi za končne uporabnike nižje, saj se v manjši meri odločajo za storitev 
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širokopasovnega dostopa v primeru uporabe najostrejših oblik regulacije. V nadaljevanju 

odgovorimo na vprašanje, kako pa dejansko intenzivna regulacija vpliva na investicije 

reguliranega operaterja.  

Na ekonomsko manjših trgih bi bilo smiselno na osnovi ugotovitev iz študij primerov za 

nacionalne manjše trge v poglavju 4.4.5. zagotoviti, da operaterji vstopniki ponujajo le 

določene hitrosti, medtem ko so iniciative po inovacijah in investicijah prepuščene vodilnemu 

operaterju oz. operaterju, ki gradi in nadgrajuje omrežje. Slednje bi moralo veljati še posebej 

za manjša nacionalna tržišča, kjer je konkurenca infrastruktur vsekakor omejena. Pri izgradnji 

omrežij nove generacije, se je na osnovi teoretičnih ugotovitev iz podpoglavja 4.3.3. kot 

najcenejša in najboljša rešitev izkazala izgradnja dostopovnega omrežja preko FTTC 

tehnologije, ki temelji na skrajšavi bakrene zanke. Glede na dejstvo, da so bakrena omrežja v 

lasti Telekomov je treba zagotoviti njegovo popolno sodelovanje pri nadgrajevanju bakrenega 

omrežja z optičnim, preko skrajšave zanke. Intenzivna predhodna regulacija zmanjšuje 

iniciative po investicijah. Regulacija na manjših trgih ne sme preveč omejevati vodilnega 

operaterja, ki je reguliran, pri nadgradnjah omrežja. Omogočiti pa mu mora tudi zadosti visok 

delež na regulirani tehnologiji, da se zagotovijo sredstva za nadaljnji razvoj. Te ugotovitve še 

dodatno potrjujejo ugotovitve na osnovi korelacijske matrike v prilogi 2, ki dokazujejo, da 

obstaja negativna značilna statistična povezava med velikostjo nacionalnega trga in deležem 

vodilnega reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji, navkljub dejstvu, da ni značilne 

statistične povezave med velikostjo nacionalnega trga in deležem vodilnega operaterja na 

celotnem maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa. Zaradi visokega deleža vodilnega 

operaterja in pomembnosti slednjega za razvoj ekonomsko majhnega trga na nacionalno 

manjših trgih, bi naložitev najostrejše oblike regulacije zelo zniževala iniciative po 

investicijah slednjega. Iz vidika iniciativ po investicijah bi imelo naložitev najostrejše oblike 

regulacije zelo negativen vpliv.  

Nadalje je treba upoštevati tudi predhodne ugotovitve, da imajo manjše države v evropski 

skupnosti ob upoštevanju trenutne intenzivnosti regulacije (povprečne vrednosti so bile 

navedene v poglavju 6), manjši delež regulirane DSL tehnologije (obstaja značilna statistična 

povezava med velikostjo trga in deležem DSL tehnologije). Ostra regulacija ter naložitev 

obveznosti učinkovitega obnašanja na infrastrukturi (LRIC model), ki je bila izgrajena v 

preteklosti, bi še dodatno zniževala iniciative po posodobitvah omrežja. Torej izsledki 

kvantitativne analize na osnovi izvedbe korelacijske matrike in ugotavljanja statističnih 

povezav med posameznimi spremenljivkami ter študij primerov potrjujejo ugotovitve na 

osnovi pregleda literature. 

7.3 Sklepna ugotovitev 

Na osnovi navedenega lahko sklepamo, da regulacija preko najostrejše oblike stroškovne 

regulacije modela LRIC ni priporočljiva na ekonomsko majhnih trgih. Najostrejša oblika 
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regulacije ni primerna tako iz vidika razvoja trga in koristi za končne uporabnike, kot iz 

vidika iniciativ po investicijah na trgu. S tem je odgovor na raziskovalno vprašanje št. 2 

podan. 

Intenzivnost regulacije zmanjšuje delež reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji ter s 

tem tudi njegove iniciative po investicijah. Slednje je še posebej občutljivo v primeru 

izgradenj omrežij nove generacije preko optičnega dostopa. Izgradnja optičnega omrežja je 

izredno draga in bi naložitev najostrejše oblike regulacije še dodatno znižala iniciative po 

investicijah. Te ugotovitve je treba upoštevati v nadaljevanju. Na osnovi navedenega pa je 

treba tudi na ekonomsko večjih trgih skrbno preučiti naložitev obveznosti modela LRIC, da se 

preprečijo negativni učinki uvedbe te obveznosti.  
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8 KVALITATIVNA ANALIZA PREDHODNE REGULACIJE V SLOVENIJI KOT 

NACIONALNO MANJŠEM TRŽIŠČU 

V tem poglavju bomo izvedli kvalitativno analizo stanja v Sloveniji ter na osnovi študij 

primera in ugotovitev pri pregledu literature postavili model predhodne regulacije s popisom 

ustreznih obveznosti za operaterja s pomembno tržno močjo na obeh upoštevnih trgih 

razvezave zanke in bitnega toka. Podatki za slovenski trg, ki je zbral APEK se nanašajo na 

drugo četrtletje 2010.  

8.1 Analiza predhodne regulacije na upoštevnem trgu razvezave zanke 

Izgradnja omrežij nove generacije v Sloveniji temelji na optičnem dostopu, tehnologiji optika 

do doma (angl. FTTH). Poleg omrežij nove generacije pa se za dostop do končnih 

uporabnikov uporablja še bakreno omrežje Telekoma Slovenije in koaksialna omrežja 

kabelskih operaterjev. Glede na razmere na trgu se na trg razvezave lokalne zanke lahko 

vključijo naslednje storitve (APEK 2010a, 43), ki so potrebne za uporabo krajevnih zank in 

podzank operaterjev: 

 povsem razvezan dostop do krajevne zanke, ki pomeni zagotovitev dostopa operaterju do 

bakrene ali optične zanke ali krajevne podzanke obstoječega operaterja, z odobritvijo 

uporabe celotnega frekvenčnega spektra posukanega bakrenega para ali optičnega vlakna,  

 sodostop do krajevne zanke, ki pomeni zagotovitev dostopa operaterja z odobritvijo 

uporabe frekvenčnega spektra posukanega bakrenega para za negovorni pas, pri čemer 

krajevno zanko še naprej uporablja operater dostopovnega omrežja za zagotavljanje javno 

dostopnih telefonskih storitev,  

 skupno uporabo objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih 

zmogljivosti, potrebnih za primarno namestitev in povezavo ustrezne opreme operaterja – 

skupna lokacija.  

Upoštevni trg vključuje elemente, ki so potrebni, da se storitve na trgu zagotovijo drugim 

operaterjem in samemu sebi (angl. self supply) kot lastne storitve. Tržno moč vertikalno 

povezanega operaterja se lahko izmeri le, če je v definicijo vključena tudi ponudba samemu 

sebi. Število širokopasovnih priključkov preko DSL tehnologije in optike na maloprodajnem 

trgu raste, prav tako pa tudi število teh priključkov prek posamezne tehnologije. Največji tržni 

delež ima družba Telekom Slovenije, in sicer je ta na maloprodajnem trgu v drugem četrtletju 

2010 znašal 59,7 % vseh širokopasovnih priključkov, ki se ponujajo prek DSL tehnologije in 

optike. Tržni delež največjega operaterja pada. Prav tako pada tržni delež Telekoma Slovenije 

na medoperaterskem trgu, ki je vključujoč ponudbo samemu sebi v drugem četrtletju 2010 

znašal 83,3 %. Družba Telekom Slovenije je edini operater, ki storitve širokopasovnega 

dostopa ponuja na medoperaterskem trg, kar pomeni, da ostali operaterji ponujajo storitve na 

medoperaterskem trgu izključno samemu sebi. Na osnovi opisa stanja v podpoglavjih 4.4.4 in 

4.4.5, kjer je bil ugotovljen padajoči tržni delež Telekoma Slovenije na regulirani tehnologiji, 
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da je število visokih hitrosti pod evropski povprečjem, da je intenzivna regulacija že zelo 

znižala maloprodajni tržni delež Telekoma Slovenije na regulirani tehnologiji, nizke cene 

konkurence na konkurenčni optični infrastrukturi (omejitve se z maloprodajnega trga 

prenesejo na medoperaterski trg) in ugotovljeni negativnimi učinki premočne regulacije v 

Evropski skupnosti, lahko ugotovimo, da se Telekom Slovenije lahko le delno obnaša 

neodvisno. Prednost Telekoma Slovenije je ravno v nezmožnosti podvojitve bakrene 

infrastrukture, ki še vedno lahko zadovoljuje večino potreb končnih uporabnikov glede 

želenih hitrosti prenosa v dostopu. Družba T-2 kot največji konkurent družbe Telekom 

Slovenije ima v drugem četrtletju 2010 (APEK 2010a) tržni delež 16,7 %. Delež se vztrajno 

povečuje od leta 2007, ko je T-2 pričel z izgradnjo lastne optične dostopovne infrastrukture, 

po drugi strani pa je konec drugega četrtletja 2010 kar 53,3 % maloprodajnih storitev 

zagotavljal preko razvezane krajevne zanke družbe Telekoma Slovenije. Vse te ugotovitve je 

treba upoštevati pri ugotavljanju pomembne tržne moči na trgu. 

8.1.1 Kriteriji, ki vplivajo na možnost neodvisnega obnašanja na upoštevnem trgu 

razvezave zanke 

V tem podpoglavju bomo analizirali vse kriterije, ki vplivajo na možnost neodvisnega 

obnašanja vodilnega operaterja Telekoma Slovenije na upoštevnem trgu razvezave zanke.  

Najprej si poglejmo matriko strateškega položaja Telekoma Slovenije z vidika regulacije na 

osnovi posameznih kriterijev in možnosti njegovega neodvisnega obnašanja. Analizirajmo 

glavne kriterije in njihov vpliv na možnost neodvisnega obnašanja. Kriteriji, ki določajo 

pomemben tržni položaj na upoštevnem trgu razvezave zanke, so: tržni delež, ovire za vstop 

na trg, doseganje ekonomije povezanosti in obsega ter stopnja vertikalne integracije (APEK 

2010a, 44-51).  

Tržni delež na upoštevnem trgu 

Iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti izhaja, da je samo dejstvo, da ima operater tržni 

delež večji od 50 %, že samo po sebi razen v izjemnih primerih dokaz o obstoju pomembne 

tržne moči na določenem trgu. Dejstvo, da operater s pomembnim tržnim položajem na trgu, 

počasi izgublja tržni delež, lahko kaže na to, da trg postaja konkurenčnejši, vendar ne 

izključuje, da ima pomembno tržno moč. V primeru analize medoperaterskih trgov je treba 

upoštevati tudi ponudbo samemu sebi. Uporabniki na medoperaterskem trgu so drugi 

operaterji in vertikalno integrirani del operaterja, ki uporablja storitve svojega lastnega 

veleprodajnega dela. Poleg tega je treba upoštevati ponudbo samemu sebi za vse operaterje, ki 

imajo zgrajeno celotno dostopovno omrežje in ne uporabljajo medoperaterskih storitev drugih 

operaterjev. V kolikor se iz analize predmetnega trga izpusti analiza ponujanja storitev 

samemu sebi, bi se zaradi navedenega napačno ocenila njegova tržna moč pri nudenju storitev 
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dostopa drugim operaterjem, in sicer bi se ta tržna moč podcenila. Od leta 2007 se zelo 

povečuje izgradnja optičnih priključkov, rast deleža bakrenih DSL priključkov pa se počasi 

ustavlja. Na osnovi tega je potrebna ločena analiza za bakreni DSL dostop in za optični 

dostop. Družba Telekom Slovenije zaradi visokega tržnega deleža izkazuje pomembno tržno 

moč, ki pa zaradi padanja tržnega deleža in gradnje optičnega omrežja največjega konkurenta 

družbe T-2, ki gradi svoje omrežje v gosto naseljenih področjih, kjer so stroški po enoti 

najnižji, ni izrazita. Torej ta kriterij le delno vpliva na možnost neodvisnega obnašanja 

Telekoma Slovenije. 

Ovire za vstop na upoštevni trg  

Naslednji kriterij analize so ovire za vstop na upoštevni trg in vpliv na potencialno 

konkurenco. Ovire za vstop so pravne oz. regulativne in strukturne. Karakteristika 

dostopovnih omrežij so potopljeni stroški, ekonomije povezanosti in gostote, kar znatno 

povečuje ovire za vstop novih operaterjev, ki načrtujejo krajevna dostopovna omrežja. Vstop 

na trg zahteva znatne kapitalske investicije, pretežno kot potopljene stroške, ki ne bodo 

povrnjeni ob morebitnem izstopu iz trga. Podvojitev dostopovnega omrežja, kakršnega ima 

družba Telekom Slovenije, zato za vstopajočega operaterja ne bi bila ekonomsko upravičena. 

Družba T-2, ki poleg Telekoma Slovenije gradi optično omrežje predvsem v urbanih 

središčih, kjer je gostota prebivalstva večja in izgradnja takega omrežja ekonomsko 

upravičena, je v drugem četrtletju 2010 zagotavljala kar 53,3 % svojih maloprodajnih storitev 

prek razvezane zanke Telekoma Slovenije. Torej ne gre za popolno podvojitev omrežja, ki bi 

alternativnim operaterjem omogočila, da pri svojih poslovnih modelih za DSL obidejo 

bakreno infrastrukturo družbe Telekom Slovenije. Torej ovire za vstop na trg obstajajo in tudi 

krepijo pomembno tržno moč družbe Telekom Slovenije na predmetnem upoštevnem trgu.  

Ekonomija obsega in povezanosti 

Z vidika ekonomije obsega bi težko rekli, da je vsaka dodatna enota izdelka/storitve 

proizvedena z nižjimi povprečnimi stroški in fiksnimi stroški na enoto. Posamezni predeli se 

pokrivajo ločeno preko ločenih dostopovnih elementov, in sicer preko postavitve oz. 

vključitve multipleksne opreme, od katere poteka dostopovno omrežje do končnih strank. 

Ekonomija povezanosti pa obstaja, kadar so povprečni stroški za proizvod oziroma storitev 

nižji kot posledica tega, da se storitve zagotavlja v istem podjetju skupaj z drugimi storitvami. 

Tudi tukaj je treba poudariti, da je te prednosti v primeru izgradnje težko utemeljiti, saj gre za 

ločena dostopovna omrežja z različnimi stroški izgradnje. Telekom Slovenije kot vodilni 

operater lahko prednost nižjih stroškov na enoto izkorišča le delno na celotnem geografskem 

območju Slovenije, ki ga pokriva v največji meri z optičnim in bakrenim omrežjem, predvsem 

z vidika že izgrajenih povezav med lokacijami. 
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Stopnja vertikalne integracije  

Evropska komisija obravnava stopnjo vertikalne integracije kot vzvod tržne moči (EC 2002a, 

C165/16). Z vzvodom se razume kakršno koli obnašanje, s katerim podjetje, ki ima to moč, 

prenese moč na drug potencialno konkurenčen trg. Ker je vzvod poskus izrinjanja tekmecev s 

potencialno konkurenčnega trga, omejitev njihove prodaje oz. dohodkov ali zgolj oviranje 

tekmecev pri vstopu na trg, se ga razume tudi kot oblika izključevanja. Družba Telekom 

Slovenije razpolaga z dostopovnim omrežjem na celotnem geografskem območju Republike 

Slovenije, zaradi česar je edina, ki je pri oskrbovanju maloprodajnih storitev svojim končnim 

naročnikom neodvisna od storitev tretjih na medoperaterskem trgu. Vendar je treba pri analizi 

ločiti storitve, ki se zagotavljajo po bakreni parici in po optičnem omrežju. Sicer obe storitvi 

sodita na isti upoštevni trg, vendar sta z vidika ponudbe vseeno različni, saj so stroški 

izgradnje različni (Wik Consult 2008, 2). Z vidika povpraševanja pa je obe storitve zaradi 

upoštevanja tehnološke nevtralnosti težko ločiti. Razvoj konkurenčnega podjetja T-2 je sicer 

zelo odvisen od ponudbe Telekoma Slovenije. Razvoj temelji na ponudbi razvezane zanke na 

omrežju Telekoma Slovenije, medtem ko v urbanih središčih, kjer so stroški izgradnje 

najnižji, gradi svoje lastno optično omrežje. Storitev razvezave zanke Telekoma Slovenije 

preko bakrenega dostopa uporablja predvsem na področjih, kjer je glede na povpraševanje 

naročnikov izgradnja lastne infrastrukture predraga. Z vidika stopnje vertikalne integracije 

ima družba Telekom Slovenije pomembno tržno moč, saj je edini operater, ki na celotnem 

ozemlju nudi medoperatersko storitev, maloprodajna storitev pa v celoti temelji na 

medoperaterski ponudbi samemu sebi. Vendar je ta omejena na bakreni dostop, saj z optičnim 

dostopom razpolaga tudi družba T-2. Regulacija mora podpirati tudi razvoj storitev in 

inovativnosti v skladu z digitalno agendo Evropske komisije in ne sme preveč omejevati 

operaterja pri izgradnji omrežja. Te ugotovitve je treba upoštevati pri naložitvi obveznosti.  

Ovire za širitev  

Od ostalih kriterijev (EC 2002a, C165/16), ki jih je treba upoštevati pri določitvi operaterja s 

pomembno tržno močjo, je nujno poudariti še ovire za širitev. Ta je na geografskem trgu 

Republike Slovenije kot majhnem trgu zelo omejena. Torej podvajanje infrastruktur lahko 

hitre privede do investicij, ki se ne bodo povrnile. Ovire za širitev so zelo močne in jih je 

treba upoštevati. Zaradi njih je treba naložiti močnejše obveznosti, da se čim bolj izkorišča 

obstoječa infrastruktura, po drugi strani pa regulacije ne sme omejevati reguliranega 

operaterja pri investiranju v omrežje.  

Potencialna konkurenca  

Stopnja potencialne konkurence je zelo nizka, saj je le T-2 lahko konkurent družbi Telekom 

Slovenije in lahko ponudi storitev razvezane zanke in tako nastopi na upoštevnem trgu 
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razvezave zanke. Vendar T-2, kot je že bilo ugotovljeno v predhodnih podpoglavjih, ne 

pokriva celotnega ozemlja Republike Slovenije. Zaradi majhnosti in relativno nizke gostote 

naseljenosti (priloga 1) pa je tudi nesmiselno pospeševati infrastrukturno konkurenco. Na 

osnovi ugotovitev pri upoštevanju tega kriterija se Telekom Slovenije lahko obnaša 

neodvisno.  

Pogajalska moč  

Pogajalska moč konkurence družbe Telekom Slovenije je zelo omejena, razen v urbanih 

središčih, kjer obstaja več konkurenčnih infrastruktur, vendar storitev razvezane zanke lahko 

ponudi le še T-2. Nizka pogajalska moč konkurence kaže na obstoj pomembne tržne moči 

Telekoma Slovenije. 

Položaj Telekoma Slovenije na osnovi analiziranih kriterijev 

Ostali kriteriji, navedeni v podpoglavju 4.1.1, ne vplivajo bistveno na določitev operaterja s 

pomembno tržno močjo. Preglednica 23 prikazuje položaj vodilnega operaterja Telekoma 

Slovenije oz. možnost njegovega neodvisnega obnašanja po posameznih kriterijih. 

Preglednica 23: Matrika strateškega položaja Telekoma Slovenije na upoštevnem 

medoperaterskem trgu razvezave zanke 

Kriterij Možnost neodvisnega obnašanja 

Tržni delež Delno/ omejeno 

Ovire za vstop na upoštevni trg Da/ vendar le delno 

Doseganje ekonomij povezanosti in obsega Da/ vendar le delno  

Stopnja vertikalne integracije Da/ vendar samo na bakrenem dostopu 

Ovire za širitev Da 

Stopnja potencialne konkurence Da 

Pogajalska moč Da (razen v urbanih središčih) 

 

Torej lahko zaključimo, da ima Telekom Slovenije pomembno tržno moč, ki pa je delno 

omejena zaradi cenovnih pritiskov na maloprodajnem trgu in se ti prenašajo na 

medoperaterski trg. Družba Telekom Slovenije ima na upoštevnem trgu v skladu z definicijo 

19. člena Zakona o elektronskih komunikacijah položaj operaterja s pomembno tržno močjo, 

saj ima položaj, ki je enakovreden prevladujočemu položaju. To pomeni tak ekonomski vpliv, 

da mu omogoča znatno mero samostojnosti nasproti konkurentom in uporabnikom (ZEKom 

2007, 1489). Dodatno še preverimo cenovni pritisk na optičnem dostopu z maloprodajnega 
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trga na medoperaterski trg. Ker razpolagata z lastnim optičnim omrežjem le T-2 in Telekom 

Slovenije, si poglejmo maloprodajne ponudbe obeh glavnih konkurentov za hitrosti, ki se 

lahko dosežejo le preko optičnega omrežja. Za lažji pregled v preglednici 24 poglejmo le cene 

dostopa do interneta v evrih mesečno brez dodatnih storitev govora in televizije.  

Preglednica 24: Primerjava cen med Telekomom Slovenije in T-2 za prenos po 

optičnem dostopovnem omrežju 

Hitrost/operater T-2 Telekom Slovenije 

50 Mbit/s 50 evrov 66,5 evrov 

100 Mbit/s 100 evrov 140 evrov 

1 Gbit/s 1000 evrov 4100 evrov 

Vir: ERG, 2009, 148–151. 

Cene Telekoma Slovenije so višje in ima zato tudi nižji tržni delež na optičnem dostopu. To 

dokazuje, da konkurenčni pritiski obstajajo, vendar na osnovi vseh ugotovitev le niso tako 

močni, da bi družbi Telekom Sloveniji onemogočali neodvisno obnašanje. Rast 

maloprodajnih cen glede na hitrosti dostopa tudi dokazujejo, da so stroški operaterjev pri 

postavitvi aktivne opreme (določa višino hitrosti), ki se jo namesti na razvezano zanko, zelo 

visoki. Te ugotovitve je potrebno upoštevati pri naložitvi obveznosti za optični dostop.  

8.1.2 Priporočeni model regulacije s popisom posameznih obveznosti na upoštevnem trgu 

razvezave zanke 

Na osnovi ugotovitve o obstoju pomembne tržne moči je treba Telekomu Slovenije naložiti 

ustrezen nivo intenzivnosti regulacije razvezave zanke, da se zagotovi možnost delovanja tudi 

ostalih operaterjev.  

Izhodišče za ugotovitev primernih obveznosti za potrebe predhodne regulacije trga so motnje 

konkurence, ki so že prisotne na trgu, kot tudi potencialne motnje, ki lahko nastopijo v 

prihodnosti. Pri vsem tem pa je treba upoštevati povečanje iniciativ po skupnih investicijah in 

koristi za končne uporabnike. Poglejmo si, katere ukrepe iz nabora ukrepov bi bilo treba 

naložiti operaterju s pomembno tržno močjo Telekomu Slovenije na upoštevnem trgu 

razvezave zanke, da se zagotovi razvoj in rast penetracije na eni strani in rast investicij na trgu 

po drugi strani, ločeno za dostop po bakreni parici in optični zanki. Naložitev obveznosti je 

nujna, saj glede na navedeno ni zagotovila, da bo Telekom Slovenije omogočil dostop vsem 

ostalim operaterjem pod enakimi pogoji kot samemu sebi. V preglednici 25 so navedene 

potrebne obveznosti, ki jih je treba naložiti operaterju s pomembno tržno močjo na osnovi 

ugotovljenih dejstev. Te obveznosti so nujno potrebne za ohranitev konkurenčnega okolja in 

razvoj trga ter ne omejujejo reguliranega operaterja pri nadaljnjih investicijah v omrežje. 
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Preglednica 25: Priporočene obveznosti na upoštevnem medoperaterskem trgu 

razvezave zanke 

Obveznost Komentar 

Obveznost dopustitve operaterskega 

dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti 

in njihove uporabe 

To obveznost je treba naložiti za vse storitve 

na upoštevnem trgu, da se zagotovi 

konkurenca na maloprodajnem trgu ter 

dostop do končnih uporabnikov. Treba jo je 

zagotoviti za storitve, kot so hišna napeljava 

oz. ožičenje v naročniškem objektu, 

razvezava optične zanke, razvezava bakrene 

zanke.  

Obveznost zagotavljanja enakega 

obravnavanja 

Telekom Slovenije mora ostale operaterje 

obravnavati enako kot svojo maloprodajno 

enoto. Namen ukrepa je preprečevanje, da 

svoji maloprodajni enoti zagotovi boljše 

pogoje kot ostalim operaterjem brez lastne 

infrastrukture. Preprečiti je treba tudi škarje 

cen.  

Obveznost zagotavljanja preglednosti  Za zagotovitev enakega obravnavanja mora 

Telekom Slovenije tudi transparentno 

objaviti vse informacije in pogoje za 

razvezan dostop do krajevne zanke.  

Obveznost cenovnega nadzora oz. kontrole 

cen in stroškovnega računovodstva po 

metodi popolno alociranih stroškov na 

osnovi obstoječega omrežja 

Za vse storitve na upoštevnem trgu razvezave 

zanke za bakreni dostop (za optični dostop bi 

to obveznost zaradi obstoja konkurence (T-2) 

lahko tudi izpustili). 

 

Glede na navedene analize stanja v posameznih državah primerjalno s stanjem v Sloveniji je 

treba zaradi šibke pogajalske moči ostalih operaterjev na trgu še vedno naložiti vodilnemu 

operaterju vse obveznosti, vključno s cenovnim nadzorom. Tukaj je treba upoštevati vidik, da 

je poslovanje velikega števila operaterjev na trgu odvisno od možnosti zakupa dostopovnega 

omrežja vodilnega operaterja.  

Obveznost cenovnega nadzora 

Ključna pri zagotavljanju konkurence je določitev ustreznega cenovnega nadzora. Cenovni 

nadzor ne sme negativno učinkovati na višino investicij in mora omogočati razvoj trga. 

Intenzivnost regulacije ne vzpodbuja investicij na trgu, je pa pozitivno statistično povezana s 

stopnjo dosežne penetracije na maloprodajnem trgu. Na osnovi analize v podpoglavju 6.2. 

najboljše rezultate glede razvoja trga v Evropski skupnosti kaže obveznost enakega 

obravnavanja, torej obveznost brez kontrole cen. Le naložitev te obveznosti pa v primeru 

bakrenega dostopa ne bi rešilo konkurenčnih problemov na trgu, saj je Telekom Slovenije 
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edini, ki razpolaga z bakrenim dostopovim omrežjem. Pri regulaciji bakrene zanke je treba 

upoštevati tudi ceno kolokacije, ki vključuje elektriko, prostor, povezave med delilniki in 

ceno urne postavke za dela družbe Telekom Slovenije. Ločeno je treba oblikovati ceno za 

povsem razvezan dostop in za sodostop, kjer Telekom Slovenije še vedno nudi govorno 

storitev. Optimalni cenovni nadzor z upoštevanjem infrastrukturne konkurence (vodilni 

operater zaradi obstoja konkurenčnih infrastruktur (optični, koaksialni dostop) nima večjega 

ekonomskega interesa po izgradnji nereguliranih tehnologij), dokaj redke naseljenosti 

Slovenije – 99 prebivalcev/km 2  (povprečje obravnavanih držav Evropske skupnosti je 166 

prebivalcev na km
2
) ter majhnosti države bi bil glede na ugotovitve obveznost cenovnega 

nadzora in stroškovnega računovodstva po metodi popolno alociranih stroškov na osnovi 

obstoječega omrežja. Za optični dostop bi glede na visoke cenovne pritiske na 

maloprodajnem trgu, ki se prenaša na veleprodajni trg, cenovni nadzor lahko tudi izpustili. 

Glede na relativno visoko stopnjo konkurenčnosti in obstoj alternativne infrastrukture bi 

zadoščale obveznosti dopustitve dostopa, preglednosti in enakega obravnavanja vseh 

operaterjev. Glede na obstoj konkurenčne infrastrukture je Telekom Slovenije v določeni meri 

zainteresiran, da operaterji brez lastne dostopovne infrastrukture uporabljajo njegovo omrežje 

za dostop do končnih uporabnikov. Navkljub dejstvu, da je po podatkih v prilogi 1, delež 

investicij v Sloveniji med največjimi v Evropski skupnosti in bi bila uvedba modela LRIC s 

tega vidika dopustna, pa bi glede na obstoj infrastrukturne konkurence le preveč ovirala 

vodilnega operaterja v razvoju in mu povzročila nepotrebne stroške tudi zaradi uvedbe in 

razvoja tega modela. Upoštevati pa je treba tudi ugotovitve v sedmem poglavju.  

8.2 Analiza predhodne regulacije na upoštevnem trgu bitnega toka 

Po ustrezni naložitvi obveznosti na upoštevnem trgu razveze zanke je treba analizirati, katere 

obveznosti so primerne še na drugem definiranem upoštevnem trgu dostopa, in sicer 

upoštevnem trgu bitnega toka. Za razvoj trga majhnih ekonomij je ključna predvsem 

učinkovita regulacija upoštevnega trga bitnega toka, ki pa v primeru visoke stopnje 

infrastrukturne konkurence tudi ne sme biti preostra. Bitni tok je medoperaterska oz. 

veleprodajna storitev, kjer glavni operater zagotovi dostopovni vod visoke hitrosti do 

končnega uporabnika preko bakrenega paričnega ali optičnega dostopovnega omrežja. 

Storitve prenosa pa lahko zagotovi preko ATM (angl. Asinhronious Transmission Mode), 

etherneta ali IP/MPLS omrežja do točke, na kateri je priključen drugi operater – ponudnik 

storitve na trgu za končne uporabnike. V skladu s sliko 1 gre za priključitev alternativnega 

operaterja na aktivni opremi vodilnega operaterja. Na upoštevni trg bitnega toka v Republiki 

Sloveniji sodijo naslednje storitve (APEK 2010b, 59):  

 penos xDSL od modema končnega uporabnika do naročniškega multiplekserja (DSLAM, 

njegov ekvivalent MSAN oziroma druga podobna naprava) v prostorih glavnega delilnika 

ali druge primerljive naprave v primeru dostopa preko bakrenega omrežja,  
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 prenos preko optičnega vlakna od končnega uporabnika do optičnega dostopovnega 

vozlišča oziroma optične prenosne opreme na lokaciji operaterja, 

 po potrebi prenosno kapaciteto v agregacijskem in hrbteničnem omrežju za širokopasovni 

prenos podatkov (v ATM/ethernet omrežju ali v IP/MPLS omrežju, ki jo upravlja 

ponudnik bitnega toka, ali dostop z dodatnim prenosom po upravljanem IP/MPLS 

oziroma podobnem omrežju). 

Prenos preko ATM omrežja se postopno opušča, vedno bolj ga nadomešča sodobnejši prenos 

z uporabo IP/MPLS-tehnologije. Glavni razlog za prehod na IP/MPLS prenosno tehnologijo 

je večji nabor funkcionalnosti storitev, kot jih ponuja ATM. Prednosti so med drugim 

možnost vzpostavitve navideznih zasebnih omrežij, zagotovljena pasovna širina in kakovost 

storitve, prometni inženiring in podobno. Dostop z bitnim tokom omogoča dostop na treh 

nivojih (APEK 2010b, 60): 

 lokalni nivo (dostop na DSLAM oziroma širokopasovnem dostopovnem vozlišču), 

 regionalni nivo (dostop s prenosom do usmerjevalnika BRAS oziroma druge podobne 

naprave oziroma dostop s prenosom na nivoju usmerjevalnika BRAS oziroma druge 

podobne naprave), 

 nacionalni nivo (dostop z dodatnim prenosom po upravljalnem IP/MPLS hrbteničnem 

omrežju). 

Storitev dostopa z bitnim tokom je tako definirana kot ujemajoča oziroma ustrezna 

veleprodajna storitev za storitve zagotavljanja širokopasovnega dostopa do interneta in drugih 

storitev končnim uporabnikom preko bakrenih oziroma optičnih dostopovnih povezav. Pred 

nadaljnjo analizo si poglejmo še, ali je treba na upoštevni trg bitnega toka uvrstiti še katero od 

alternativnih tehnologij poleg dostopovnih tehnologij, ki jih uporablja vodilni operater 

(optični in bakreni DSL dostop). Tu je treba analizirati predvsem širokopasovni dostop prek 

kabelskega koaksialnega omrežja, katerega tržni delež na trgu je bil v drugem četrtletju 2010 

24,1 % (APEK 2010b, 17). Vključitev kabelskega omrežja na upoštevni trg bitnega toka je 

odvisna od naslednjih dejavnikov (Schwarz 2007, 263): elastičnosti povpraševanja na trgu 

maloprodajnih storitev, konkurenčnosti maloprodajnega trga ter razmerja med veleprodajno in 

maloprodajno ceno. V Sloveniji so veleprodajni stroški višji od 50 % (APEK 2010b, 96) 

maloprodajne cene, kar vpliva tudi na visoko stopnjo elastičnosti. Stopnja konkurenčnosti je 

relativno visoka, saj je bil tržni delež vodilnega operaterja na trgu maloprodajnih 

širokopasovnih storitev v drugem četrtletju 2010 nekoliko pod evropskim povprečjem 

(48,3 %) in znaša 46 %. Elastičnost povpraševanja pa je težko oceniti, vendar je pokazatelj, da 

so cene na maloprodajnem trgu med različnimi ponudniki primerljive, zadosten razlog, da 

lahko trdimo, da je povpraševanje na maloprodajnem trgu elastično. Na trgu pa je prisotnih 

zelo veliko operaterjev, po podatkih Agencije za pošto in elektronske komunikacije kar 76 

(APEK 2010, 8). Glede na obliko širokopasovnega dostopa delež regulirane tehnologije pada 

že od leta 2008, raste pa skladno z rastjo penetracije delež kabelskega dostopa in optike do 

doma (angl. FTTH tehnologije). Na osnovi navedenega lahko trdimo, da je Telekom 
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Slovenije omejen od konkurence pri maloprodajni ponudbi širokopasovnega dostopa. APEK 

(2010b, 21) v svoji analizi nadalje ugotavlja, da kabelski dostop na maloprodajnem nivoju na 

strani povpraševanja predstavlja substitut širokopasovnemu dostopu z xDSL-tehnologijo in je 

zato del istega maloprodajnega trga. Po drugi strani pa APEK ugotavlja, da storitvi nista 

zamenljivi na veleprodajnem nivoju. Največji problem je v pokritosti, saj operaterji v primeru 

povečanja cen bitnega toka niso zainteresirani za prehod na kabelsko omrežje. Po drugi strani 

pa imajo operaterji brez lastne infrastrukture sklenjene medoperaterske dogovore tako s 

ponudniki kabelskega dostopovnega omrežja kot s Telekomom Slovenije, ki je ponudnik 

storitve bitnega toka na veleprodajnem nivoju. Cenovni pritiski z maloprodajnega se 

prenašajo na veleprodajni trg in so odvisni od vpliva spremembe maloprodajne cene na 

spremembo veleprodajne cene. Ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali obstaja 

dokaz, da so konkurenčne omejitve na maloprodajnem trgu zadosti močne, da so izpolnjeni 

pogoji hipotetičnega monopolističnega testa (angl. HM test). Ti pritiski so vsekakor odvisni 

od vrste storitev, njihovih cen in geografske pokritosti posameznih infrastruktur. Predvsem so 

ti pritiski zelo močni pri obstoju konkurenčnih infrastruktur. Hipotetični monopolistični test 

mora odgovoriti na vprašanje, ali lahko hipotetični operater s pomembno tržno močjo izvede 

profitabilni dvig cen za 5 do 10 %. Če pogledamo realno situacijo v Sloveniji (statistični urad 

R Slovenije, 2010) bi lahko Slovenijo razdelili na tri področja glede na gostoto prebivalstva: 

 med ruralna, če ima manj kot 100 prebivalcev na km
2
, 

 med suburbane, če ima manj kot 500 prebivalcev na km
2
, 

 med urbane, če ima več kot 500 prebivalcev na km
2
. 

Bolj kot je področje urbano, večja je konkurenca dostopovnih infrastruktur (baker, optika, 

koaksialni kabel). Na ruralnem področju je 38 % gospodinjstev, na suburbanem je 36 % 

gospodinjstev in na urbanem področju je 26 % vseh gospodinjstev. Torej je na področju 

največje konkurence infrastruktur najmanjši procentualni delež gospodinjstev. Iz navedenega 

sledi, da so potrebne investicije v infrastrukturo za dostop do končnih uporabnikov večje, saj 

je večina gospodinjstev zunaj urbanih področij. Slednje mora upoštevati tudi regulacija. Delež 

Telekoma Slovenije na urbanih področjih upada. Vendar je navkljub vsem navedenim 

dejstvom težko upravičiti vključitev kabelskega omrežja na isti upoštevni trg kot 

medoperatersko storitev bitnega toka oz. dostop preko DSL omrežja. Na to vplivata vsaj dva 

dejavnika (APEK 2010b, 26-36), in sicer nizka pokritost kabelskega omrežja, saj kar 62,8 % 

gospodinjstev nima možnosti prehoda na kabelsko omrežje, zaradi česar bi se moral ponudnik 

storitev, ki dostopa do končnih uporabnikov preko veleprodajnih storitev, tem uporabnikom 

odpovedati, ter nižje cene zakupa dostopovne infrastrukture preko kabelskega omrežja. Na 

osnovi navedenega je težko kabelsko omrežje vključiti na isti upoštevni trg kot bitni tok. Po 

drugi strani pa določeni kazalniki kažejo na potrebo po vključitvi na isti upoštevni trg. 

Vsekakor pa tudi če že vključimo kabelsko omrežje na isti upoštevni trg, slednji zaradi nizke 

pokritosti ne more onemogočiti neodvisnega obnašanja Telekoma Slovenije na veleprodajnem 

upoštevnem trgu bitnega toka. Kabelsko omrežje so na upoštevni trg bitnega toka vključili 
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regulatorji v naslednjih državah članicah Evropske skupnosti (Schwarz 2007, 260): Avstrija, 

Finska, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska in Velika Britanija. V 

nekaterih od teh držav je delež kabelskega interneta in tudi njegova pokritost bistveno nižja 

kot v Sloveniji. Vse te države so dosegle tudi visoko stopnjo penetracije, zato bi bilo treba v 

prihodnosti razmisliti o vključitvi dostopa preko kabelskega omrežja in DSL-omrežja na isti 

upoštevni trg. Na isti upoštevni trg kot bakreni dostop naj bi se glede na priporočila Evropske 

komisije vključil tudi optični dostop. Evropska komisija je pri pripravi priporočila (EC 2007, 

1–3) zavzela stališča tehnološke nevtralnosti, navkljub temu pa ne priporoča vključitve 

kabelskega omrežja na isti upoštevni trg kot bitni tok.  

8.2.1 Kriteriji, ki vplivajo na možnost neodvisnega obnašanja na upoštevnem trgu bitnega 

toka 

Po definiranju, katere storitve so vključene na upoštevni trg bitnega toka in se nanašajo le na 

storitve preko DSL-omrežja, je treba ugotoviti obstoj pomembne tržne moči na tem 

upoštevnem trgu. Za ugotovitev obstoja operaterja s pomembno tržno močjo je treba preveriti 

predvsem naslednje kriterije iz podpoglavja 4.1.1.: tržni delež operaterja na upoštevnem trgu 

in spreminjanje njegovega tržnega deleža na upoštevnem trgu v daljšem obdobju, ovire za 

vstop na upoštevni trg in vpliv na potencialno konkurenco na tem trgu, doseganje ekonomije 

obsega oziroma ekonomije povezanosti ter stopnja vertikalne konkurence (APEK 2010b, 62–

69).  

Tržni delež na upoštevnem trgu in spreminjanje skozi obdobje 

Na geografskem trgu Republike Slovenije je Telekom Slovenije operater s pomembno tržno 

močjo oz. operater, ki se lahko obnaša neodvisno od ostalih udeležencev na trgu na osnovi 

naslednjega pokazatelja:  

 brez upoštevanja ponudbe samemu sebi oz. le z upoštevanjem bakrenega dostopa je 

znašal tržni delež Telekoma Slovenije v višini 100 %, ki se skozi obdobje ni spreminjal. 

Z upoštevanjem ponudbe samemu sebi in vključitvijo optičnega dostopa družbe T-2 pa je 

bil ta delež v drugem četrtletju 2010 tudi zelo visok v višini 83,3 %.  

 Tržni delež operaterjev, ki ponujajo širokopasovne storitve na maloprodajnem trgu preko 

alternativnih omrežij enake kakovosti za končne uporabnike kot preko omrežja Telekoma 

Slovenije je znašal le 31,3 %. Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da se Telekom 

Slovenije lahko do določene mere obnaša neodvisno od ostalih igralcev na trgu.  

Ovire za vstop na trg 

Ovire za vstop na upoštevni trg so visoke, saj alternativni operaterji brez lastne dostopovne 

infrastrukture ne morejo pri svojih poslovnih modelih zaobiti bakrene dostopovne 
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infrastrukture družbe Telekoma Slovenije. Družba T-2, ki edina poleg Telekoma Slovenije 

gradi v urbanih predelih lastno dostopovno optično infrastrukturo, še vedno v veliki meri 

uporablja tudi dostopovno omrežje družbe Telekoma Slovenije. 

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da se Telekom Slovenije lahko obnaša neodvisno od 

ostalih igralcev na trgu.  

Doseganje ekonomije obsega in povezanosti 

Telekom Slovenije ima izgrajeno dostopovno omrežje na celotnem področju Republike 

Slovenije in s tem lahko razprši stroške na različne storitve, tako da so povprečni stroški na 

posamezno enoto nižji kot pri drugih operaterjih. Tudi na osnovi tega kriterija se družba lahko 

obnaša neodvisno od ostalih igralcev na trgu.  

Stopnja vertikalne integracije 

Družba Telekom Slovenije je edina, ki je pri oskrbovanju svojih končnih uporabnikov z 

maloprodajnimi storitvami neodvisna od storitev tretjih na veleprodajnem trgu. Družba ima 

infrastrukturo, ki je ni lahko podvojiti. Glede na to, da družba nastopa tako na veleprodajnem 

upoštevnem trgu širokopasovnega dostopa kot maloprodajnih storitvenih trgih, se s tem 

prenaša tudi moč, ki jo ima družba na veleprodajnem trgu, na maloprodajne trge. To potrjuje 

tudi visok tržni delež družbe Telekom Slovenije na maloprodajnem trgu širokopasovnega 

dostopa (prek bakrenega in optičnega dostopa), ki je znašal v drugem četrtletju 59,7 %. Torej 

tudi ta kriterij kaže na možnost obstoja pomembne tržne moči.  

Ostali dejavniki, ki vplivajo na možnost obstoja pomembne tržne moči in na naložitev 

obveznosti operaterju s pomembno tržno močjo 

V tem podpoglavju bomo predvsem pogledali še ostale dejavnike, ki vplivajo na obstoj 

pomembne tržne moči. Kot smo že ugotovili, obstaja negativna in značilna statistična 

povezava med deležem vodilnega operaterja na reguliranem omrežju in intenzivnostjo 

regulacije. Torej bi večja intenziteta regulacije v Sloveniji pripeljala do nižjega tržnega deleža 

Telekoma Slovenije na maloprodajnem trgu regulirane tehnologije. Po drugi strani je treba 

upoštevati, da intenzivnost regulacije predvsem bitnega toka pospešuje izgradnjo 

nereguliranih dostopovnih tehnologij vodilnega operaterja. Pri tem pa je treba tudi upoštevati 

velikost Slovenije in dejstvo, da so na manjših trgih iniciative po investicijah zelo odvisne od 

obnašanja vodilnega operaterja. Konkurenca infrastruktur je omejena, višina investicij pa je 

bila v Sloveniji v preteklosti visoka. Omenjene dejavnike je treba upoštevati pri naložitvi 

obveznosti. Izhodišče za ugotovitev primernih obveznosti za potrebe predhodne regulacije 

trga so motnje konkurence, ki so že prisotne na trgu, kot tudi potencialne motnje, ki lahko 
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nastopijo v prihodnosti. Pri vsem tem pa je treba upoštevati povečanje iniciativ po skupnih 

investicijah in koristi za končne uporabnike. Poleg navedenih dejstev je treba pri naložitvi 

obveznost upoštevati še naslednja dejstva trga elektronskih komunikacij v Sloveniji: 

 gostota naseljenosti je pod evropskim povprečjem, 

 obveznost maloprodajna cena minus ne da ustreznih rezultatov na trgu, če razmerje med 

veleprodajno in maloprodajno ceno ni ustrezno določeno,  

 predhodna regulacija bitnega toka v zadnjem obdobju je že dala določene rezultate v 

smislu povečanja penetracije in zmanjšanja tržnega deleža največjega operaterja na 

regulirani tehnologiji,  

 na gosteje naseljenih področjih je prisotnih več infrastruktur. Dostopne infrastrukture, 

prisotne v Sloveniji, so naslednje (APEK 2010b, 16–17): DSL-dostop prek bakrenega 

dostopovnega omrežja (60,1 %), širokopasovni dostop prek kabelskega koaksialnega 

omrežja (24,1 %), širokopasovni dostop prek optičnega dostopovnega omrežja (14,8 %), 

mobilni brezžični širokopasovni dostop in širokopasovni dostop prek zakupljenih vodov 

(skupaj 1 %). Delež DSL-tehnologije je bil v Sloveniji v drugem četrtletju 2010 še vedno 

razmeroma visok in je nekje enak povprečju EU, ki je znašal Januarja 2010 v višini 

63,4 % in je glede na predhodna leta padal (EC 2010c). Med državami izstopa Grčija, ki 

ima kar 100 % delež DSL-tehnologije. 

Povprečna intenzivnost regulacije bitnega toka v EU je, kot smo izračunali v poglavju 6 v 

višini 2,9, kar ustreza predhodni regulaciji na osnovi maloprodajna cene minus oz. celo 

nekoliko blažji obliki te regulacije. Torej sledi, da se države Evropske skupnosti v povprečju 

nekako držijo teoretičnih ugotovitev, da je najustreznejša regulacija maloprodajna cena 

minus, s tem da mora biti razlika med veleprodajno in maloprodajno ceno ustrezna, da 

omogoča razvoj trga. Geografski trg je zaradi enotne cenovne politike operaterjev (APEK 

20010b, 18), kar utemeljuje podobne konkurenčne razmere na celotnem področju, geografski 

trg R Slovenije. Razmere se zaradi različnih cenovnih politik in razvoja trga bistveno 

razlikujejo od konkurenčnih razmer v sosednjih državah.  

8.2.2 Priporočeni model regulacije s popisom posameznih obveznosti na upoštevnem trgu 

bitnega toka 

V Sloveniji trenutno (APEK 2010b, 34) ponuja širokopasovne storitve na maloprodajnem trgu 

preko optičnega dostopa devet operaterjev, vendar med njimi po tržnem deležu izstopata 

Telekom Slovenije in T-2, ki edina gradita svoje lastno optično dostopovno omrežje. Družba 

Telekom Slovenije z optičnim dostopom nadgrajuje obstoječi bakreni dostop in ima na 

optičnem dostopu 36,1 % tržni delež, medtem ko družba T-2 gradi svoje lastno optično 

omrežje in ima na optičnem dostopu 60,3 % tržni delež. Glede na dejstvo, da ima kar 14,8 % 

vseh širokopasovnih priključkov na maloprodajnem trgu optični dostop in da je uporabljena 

najdražja tehnologija optika do doma (angl. FTTH), je nadaljnja rast optičnega dostopa 
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vprašljiva. Izgradnja optične tehnologije je povezana z visokimi stroški. Glede na dejstvo, da 

v Evropi še vedno prevladujejo širokopasovni priključki do 10 Mbit/s, kar je mogoče 

večinoma ponuditi preko bakrenega dostopa, so bile verjetno v Sloveniji investicije v 

dostopovna omrežja previsoke. Treba je tudi poudariti, da je v primeru optičnega dostopa 

cenovni pritisk na maloprodajnem trgu bistveno večji kot pri bakrenem dostopu, saj obstaja 

konkurenca dveh dostopovnih infrastruktur. Razlika med storitvami na maloprodajnem trgu 

med optičnim in bakrenim dostopom je v hitrosti širokopasovnega dostopa. Najnižje hitrosti, 

ki se ponujajo preko optičnega dostopa, so ranga 10 Mbit/s, kar pa je mogoče ponuditi tudi 

prek bakrenega dostopa ali mešano bakrenega in optičnega dostopa oz. s skrajšavo bakrene 

zanke (tehnologija FTTC). Telekom Slovenije je v prednosti pred konkurentom T-2 tudi v 

primeru optičnega dostopa, saj za izgradnjo optičnega dostopa uporablja tudi obstoječo 

gradbeno infrastrukturo, ki jo je zgradil že za bakreni dostop v preteklosti. Lahko zaključimo, 

da optični dostop predstavlja substitut bakrenemu dostopu, saj sta oba namenjena ponudbi 

širokopasovnega dostopa do končnih uporabnikov, navkljub dejstvu da optični dostop 

omogoča bistveno večje hitrosti dostopa. To še posebej velja na obravnavanem upoštevnem 

trgu bitnega toka, saj se medoperaterske storitve nudijo na višjem nivoju (poleg bakra in 

optike se uporablja še veliko aktivne opreme). Operaterji na veleprodajnem trgu bi bili 

pripravljeni preiti z bakrenega na optični dostop v primeru povečanja cen za bakreni dostop. 

Treba je tudi poudariti, da je pokritost optičnega dostopa bistveno nižja od pokritosti z 

bakrenim dostopom družbe Telekom Slovenije. Na to kaže že podatek, da T-2 v veliki meri še 

uporablja bakreni dostop družbe Telekom Slovenije preko medoperaterske storitve razvezave 

zanke. Analiza statistične povezave regulacije bitnega toka in razvezave zanke z ostalimi 

kriteriji na trgu v šestem poglavju je pokazala, da ima regulacija bitnega toka bistveno večji 

vpliv na karakteristike trga kot regulacija preko razvezave zanke. Regulacija bitnega toka v 

Sloveniji je verjetno povzročila, da je Telekom Slovenije investiral v nove tehnologije, zato je 

treba nadaljevati predvsem z ustrezno regulacijo bitnega toka, tudi z vidika, da se ne 

zmanjšujejo njegove iniciative po investicijah. Katere obveznosti je treba naložiti Telekomu 

Sloveniji na upoštevnem trgu bitnega toka na osnovi navedenih dejstev, je podano v 

preglednici 26.  
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Preglednica 26: Priporočene obveznosti na upoštevnem medoperaterskem trgu bitnega 

toka 

Obveznost  Komentar 

Obveznost dopustitve 

operaterskega dostopa do določenih 

omrežnih zmogljivosti in njihove 

uporabe 

To obveznost je treba naložiti za vse storitve na 

upoštevnem trgu, da se zagotovi konkurenca na 

maloprodajnem trgu. To je osnovna obveznost, ki 

operaterjem dopušča le možnost dostopa. 

Obveznost zagotavljanja enakega 

obravnavanja 

Telekom Slovenije mora enako obravnavati ostale 

operaterje kot svojo maloprodajno enoto. Namen 

ukrepa je preprečevati, da svoji maloprodajni enoti 

zagotovi boljše pogoje kot ostalim operaterjem brez 

lastne infrastrukture. Preprečiti je treba tudi škarje 

cen. S to stopnjo obveznosti se zagotavlja razvoj 

konkurence na omrežju Telekoma Slovenije, ki edini 

z dostopom pokriva celotno področje R Slovenije.  

Obveznost zagotavljanja 

preglednosti  

Za zagotovitev enakega obravnavanja mora Telekom 

Slovenije tudi transparentno objaviti vse informacije 

in pogoje za dostop do omrežja Telekoma Slovenije.  

Obveznost cenovnega nadzora oz. 

kontrole cen in stroškovnega 

računovodstva  

Predpostavlja se test imputacije kot najbolj ustrezna 

oblika regulacije. Test imputacije temelji na osnovi 

regulacije maloprodajna cena minus kot eden od 

njenih oblik. 

 

Obveznost cenovnega nadzora 

Najpomembnejša od vseh naštetih obveznosti je vsekakor regulacija preko cenovnega 

nadzora. Glede na lestvico intenzivnosti regulacije (preglednica 11) je treba dodatno opisati le 

najvišjo stopnjo priporočene obveznosti, ki dejansko predstavlja intenzivnost regulacije. 

Regulacija preko maloprodajne cene minus, izračunane na osnovi testa imputacije, je 

povprečno intenzivna regulacija, ki naj bi še naprej pospeševala investicije Telekoma 

Slovenije v novo infrastrukturo, predvsem na nivoju ponudbe novih storitev. Ker regulacija 

bitnega toka temelji na razvoju storitvene konkurence, to pomeni, da so operaterji, ki 

uporabljajo dostop do omrežja, še vedno odvisni od omrežja, ki ga uporabljajo. Kakovost 

storitev še vedno v veliki meri določa vodilni operater, v našem primeru Telekom Slovenije. 

Foros, Kind in Sand (2009, 286–494) v svoji raziskavi poudarjajo kot primer dobre prakse 

stanje na področju mobilne telefonije na Norveškem, kjer vodilna operaterja z lastno 

infrastrukturo omogočita gostovanje operaterjem brez dostopovne infrastrukture za enostavne 

storitve kot recimo govor in SMS-storitve, sama pa se osredotočita in investirata v storitve 

višjega nivoja (UMTS). S tem se povečujejo investicije in konkurenčnost na trgu. Test 

imputacije nam po eni strani omogoči, da operaterji lahko vstopijo, po drugi strani pa 

operaterja z lastnim dostopovnim omrežjem ne sili k ponudbi dostopa po cenah, na osnovi 
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katerih ne bi bil več zainteresiran investirati. Cenovni pritiski na maloprodajnem trgu so 

visoki in že v določeni meri silijo Telekom Slovenije v konkurenčno medoperatersko 

ponudbo. V primeru uporabe testa imputacije razliko med maloprodajno ceno in veleprodajno 

ceno predstavljajo stroški operaterja brez lastne dostopovne infrastrukture. Pri stroških 

operaterja brez lastne infrastrukture je treba upoštevati tudi zahtevan donos na kapital oz. 

WACC (angl. Weighted avegare cost of capital). Test imputacije temelji na tem, da je 

operater brez lastne dostopovne infrastrukture že optimiziral svoje stroške izgradnje svojega 

omrežja in je to lahko storil bistveno bolj učinkovito kot operater, ki je podvržen regulaciji in 

je omrežje gradil v preteklosti. Tudi sam izračun je bistveno enostavnejši, saj je laže preverjati 

stroške operaterja vstopnika kot pa operaterja s pomembno tržno močjo, ki ima veliko 

zahtevnejši računovodski prikaz. Ustrezna veleprodajna cena se izračuna na osnovi 

naslednjega izraza: 

veleprodajna cena = maloprodajna cena – M (stroški operaterja vstopnika) (1). 

Po drugi strani pa operater s pomembno tržno močjo ni zainteresiran za realni prikaz svojih 

stroškov, katere želi prikazati čim večje. Stroški maloprodajne storitve za posamezne hitrosti 

so sestavljeni iz stroškov bakrenega ali optičnega dostopa, koncentratorja (DSLAM ali 

MSAN), kjer se združujejo naročniki, stroškov hrbteničnega omrežja in IP dostopa. V 

odvisnosti od višine hitrosti se večajo le stroški hrbteničnega omrežja in IP dostopa do 

omrežja. Slednjega si v skladu z definicijo storitev, ki so vključene na upoštevni trg bitnega 

toka, po navadi vsak operater zagotovi sam. Cene na maloprodajnem nivoju so odvisne od 

hitrosti. V Sloveniji je kar dve tretjini širokopasovnih priključkov pod 2 Mbit/s (EC 2010c), 

kar kaže na relativno nizke potrebe po razvoju optičnega dostopovnega omrežja in posledično 

tudi nizke potrebe po njegovi regulaciji. Ker je težko oblikovati cene za vsako hitrost posebej, 

je treba oblikovati enoten minus za vse hitrosti prenosa v odvisnosti od točke vstopa 

učinkovitega operaterja, ki je bodisi na nivoju koncentratorja ali pa nekje na hrbteničnem 

omrežju. Razlika med maloprodajno in veleprodajno ceno se oblikuje za hitrost, ki je 

najpogostejša in predstavlja neko povprečje na omrežju Telekoma Slovenije. Regulacija na tej 

osnovi bo sicer povzročila večjo konkurenčnost na segmentu višjih hitrosti in manjšo na 

segmentu nižjih hitrosti, saj regulacija preko maloprodajne cene minus z enotnim minusom 

povečuje konkurenčnost na nivoju višjih hitrosti. To je tudi smiselno z vidika, da Slovenija 

zaostaja po višini hitrosti širokopasovnega dostopa glede na evropsko povprečje. Večja 

konkurenčnost pa naj bi prinesla tudi bolj raznoliko ponudbo. Regulacija naj ne ločuje med 

bakrenim in optičnim dostopom, saj storitev bitnega toka vključuje veliko aktivne opreme, ki 

dejansko določa hitrosti dostopa. Na podlagi navedenega je težko razmejeti med optičnim in 

bakrenim dostopom, saj so nekatere hitrosti dostopa značilne za obe oblike dostopa. 
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8.3 Sklep kvalitativne analize 

Za razvoj trga in koristi za končne uporabnike je treba izvesti ustrezno predhodno regulacijo 

operaterja s pomembno tržno močjo. V primeru Slovenije je to Telekom Slovenije na 

upoštevnih trgih razvezave zanke in bitnega toka. Za zagotovitev dostopa do končnih 

uporabnikov, tudi za operaterje brez lastne dostopovne infrastrukture, je v Sloveniji 

priporočljiva naložitev obveznosti maloprodajna cena minus, izračunana na osnovi testa 

imputacije na upoštevnem trgu bitnega toka, in obveznost po metodi popolno alociranih 

stroškov na osnovi obstoječega omrežja na upoštevnem trgu razvezave zanke – torej 

obveznosti v višini 3 in 4, skladno z definiranjem lestvice intenzivnosti regulacije v 

preglednici 11.  
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9 IZGRADNJA KVANTITATIVNEGA MODELA PREDHODNE REGULACIJE V 

SLOVENIJI 

V tem poglavju bomo analizirali dejavnike, ki vplivajo na stopnjo intenzivnosti regulacije. Na 

osnovi korelacijske matrike v prilogi 2 bomo pogledali, katere značilnosti trga oz. dejavniki 

vplivajo na izbiro intenzivnosti regulacije po posameznih državah Evropske skupnosti. Na 

osnovi teh ugotovitev bomo izračunali spremembe intenzivnosti regulacije glede na 

odstopanja posameznih dejavnikov v Sloveniji od evropskega povprečja.  

9.1 Vpliv različnih dejavnikov na intenzivnost regulacije 

Kot smo že večkrat omenili, je velikost trga zelo pomembna pri odločitvi glede izbire načina 

regulacije trga. Obstaja značilna statistična povezava med deležem vodilnega operaterja na 

regulirani DSL-tehnologiji in velikostjo trga glede na število prebivalcev (priloga 2). 

Pomembna pri nadaljnji analizi je tudi ugotovitev obstoja značilne statistične povezave med 

velikostjo trga in deležem regulirane DSL-tehnologije. Večji kot je delež DSL tehnologije, 

nižja je verjetno tudi stopnja infrastrukturne konkurence. Predvsem je zanimiva povezava, da 

imajo večji trgi večji delež DSL-tehnologije in nižji delež vodilnega operaterja na tej 

tehnologiji. To pomeni, da vzpodbujajo storitveno konkurenco in manj infrastrukturno 

konkurenco. Manjše države pa obratno. Vendar je treba biti pri tej ugotovitvi zelo previden.  

Intenzivna regulacija sili vodilnega operaterja h gradnji ostalih infrastruktur poleg regulirane. 

Nadalje lahko iz priloge 2 razberemo, da večja kot je država, nižji je delež vodilnega 

operaterja na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa. To nadalje nakazuje tudi 

potrebo, da je intenzivnost regulacije odvisna od velikosti nacionalnega trga. V manjših 

državah je treba omiliti intenzivnost regulacije, saj regulacija ne sme preveč omejevati 

vodilnega operaterja. Na razvoj trga oz. penetracijo zelo vpliva tudi višina BDP-ja na 

prebivalca in porazdelitev prebivalstva (OECD 2011). Po drugi strani pa intenzivnost 

regulacije vpliva na doseženo penetracijo. Torej mora biti intenzivnost regulacije prilagojena 

velikosti nacionalnega trga, gostoti naseljenosti (čeprav značilna statistična povezava ne 

obstaja), porazdelitvi prebivalstva in višini BDP-ja. V sklopu poglavja 6 je bil poleg 

navedenih ugotovitev ugotovljen tudi vpliv deleža investicij na intenzivnost regulacije, 

upoštevajoč BDP.  

Analizo izvedemo ločeno za regulacijo bitnega toka in razvezavo zanke, katerih intenzivnost 

je tudi močno statistično povezana. Nadalje iz priloge 2 razberemo, da je delež visokih 

hitrosti, ki predstavlja delež hitrosti nad 10 Mbit/s med vsemi širokopasovnimi dostopovnimi 

hitrostmi značilno negativno statistično povezan z deležem regulirane DSL tehnologije ter 

deležem reguliranega operaterja na maloprodajnem trgu. To pomeni, da večja kot je 

investicijska dejavnost in večja kot je konkurenca infrastruktur, višje so hitrosti v dostopu. 

Konkurenca infrastruktur pa je zaradi učinkov ekonomije obsega predvsem priporočljiva za 
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večje nacionalne trge. Povprečna velikost trga v Evropski skupnosti je 17,5 milijona 

prebivalcev, vendar so trgi različno veliki in odstopanja velika, kar pomeni, da naj bi se 

regulatorji v manjših državah odločili bolj za pospeševanje storitvene konkurence, v večjih pa 

bolj za konkurenco infrastruktur. Intenzivna regulacija bitnega toka in razvezave zanke 

pospešuje konkurenco na regulirani DSL-tehnologiji, saj negativno vpliva na deleže 

reguliranega operaterja. Torej nas bolj intenzivna regulacija pripelje do po eni strani večje 

penetracije po drugi strani pa do nižjih hitrosti v dostopu (obstoj značilne statistične povezave 

med deležem visokih hitrosti in deležem regulirane DSL tehnologije). Teoretične analize, 

navedene že v poglavju 7, ugotavljajo, da regulacija maloprodajna cena minus da boljše 

rezultate od stroškovne regulacije. Cene v primeru regulacije preko maloprodajne cene minus 

sicer niso stroškovno naravnane, privedejo do konkurence na višjih hitrostih prenosa. Torej je 

ta metoda učinkovita predvsem v državah, ki imajo nižje hitrosti dostopovnega prenosa in je 

treba preko njih zagotoviti rast višjih hitrosti prenosa preko zagotovitve učinkovite 

konkurence. V nadaljevanju poskusimo narediti še matematično kalkulacijo za odvisnost med 

priporočeno intenzivnostjo regulacije in parametri: dosežena penetracija, velikost 

nacionalnega trga, gostota naseljenosti, višina BDP na prebivalca, višina hitrosti v dostopu ter 

delež investicij glede na BDP. Pri tem predpostavimo, da je geografski trg nacionalni trg, saj 

so konkurenčne razlike med nacionalnimi trgi še vedno velike.  

9.1.1 Splošni model 

Na višino intenzivnosti regulacije vpliva velikost posameznega nacionalnega trga, stopnja 

penetracije na trgu, gostota naseljenosti na posameznem trgu ali porazdelitev prebivalstva, 

višina BDP-ja na prebivalca, hitrost v dostopu ter na podlagi ugotovitev v poglavju 6 tudi 

delež investicij glede na BDP. V primeru obstoja značilne statistične povezave obstaja med 

intenzivnostjo regulacije in posameznimi dejavniki linearna odvisnost. Skupno priporočeno 

spremembo intenzivnosti regulacije od neke povprečne osnove pa dobimo kot seštevek oz. 

prirastek posameznih linearnih odstopanj dejavnikov na trgu, ki vplivajo na intenzivnost 

regulacije: 

  InvkvkBDPkkpkVkI s ****** 54321  (2) 

Koeficient k je izračunan v sklopu izvedbe bivariantne linearne regresijske analize med 

odvisno spremenljivko intenzivnost regulacije in neodvisno spremenljivko dejavnikov na 

trgu. Multipla regresijska analiza ni primerna, saj obstaja značilna statistična odvisnost med 

posameznimi neodvisnimi spremenljivkami (priloga 2) in nam ne bi dala najboljših 

rezultatov. Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da imajo določeni dejavniki posreden vpliv na 

intenzivnost regulacije. V enačbi izraza 2 predstavlja sI  skupno spremembo intenzivnosti 

regulacije glede na posamezne pokazatelje,   pa je statistična napaka in predstavlja obstoj 

naključnih ostalih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na intenzivnost regulacije. Iz ugotovitev v 
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poglavju 6 in v podpoglavju 9.1. sledi, da mora biti regulacija manj intenzivna od neke 

povprečne vrednosti, manjši kot je nacionalni trg (V), večja kot je dosežena penetracija (p), 

manjše kot so hitrosti v dostopu, da se vzpodbudi infrastrukturna konkurenca (v), nižji kot je 

BDP na prebivalca, večja kot je gostota trga (  ) oz. bolj neenakomerna porazdelitev 

prebivalstva ter manjši kot je delež investicij glede na BDP (Inv) od neke povprečne 

vrednosti. V primeru visokega deleža investicij glede na BDP pa je treba upoštevati tudi 

možnost, da je na trgu lahko prišlo do prevelikega obsega investicij in da ne bodo povrnjene 

oz. da bodo na trgu presežne kapacitete. Na osnovi posameznih bivariantnih regresijskih 

analiz lahko pridemo do izračuna posameznih priporočenih sprememb intenzivnosti 

regulacije, vendar morajo regulatorji upoštevati še neformalna razmerja na trgu, ki lahko 

posamezne faktorje zmanjšajo ali povečajo. Ta neformalna razmerja predstavljajo predvsem 

učinkovitost regulatornega nadzora nad izvajanjem posameznih obveznosti, predpisanih s 

strani regulatorja. Vendar ocenjujemo, da ta odstopanja ne bi smela bistveno vplivati na 

rezultat, saj je učinkovit nadzor ena od osnovnih nalog vsakega regulatornega organa v državi 

članici. Priporočeno intenzivnost regulacije za posamezno državo lahko nato izračunamo kot 

seštevek vseh priporočenih odstopanj od povprečne intenzivnosti regulacije dostopa v 

Evropski skupnosti glede na odstopanja posameznih dejavnikov (dosežena stopnja 

penetracije, velikost trga, porazdelitev prebivalstva idr.). Pri tem upoštevajmo, da se v 

evropski skupnosti v povprečju izvaja optimalna regulacija glede na stanje po posameznih 

državah članicah, saj opravlja analize trgov kar 27 regulatorjev, upoštevajoč Norveško in 

Švico pa 29.  

9.2 Primerjava Slovenije z ostalimi državami v Evropski skupnosti  

Spodnja preglednica 27 prikazuje stanje v Sloveniji glede na evropsko povprečje po 

posameznih dejavnikih oz. kriterijih, ki vplivajo na intenzivnost regulacije. Ti dejavniki so: 

velikost trga, BDP na prebivalca, stopnja dosežene penetracije, porazdelitev prebivalstva, 

delež visokih hitrosti in delež investicij glede na BDP. 
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Preglednica 27: Stanje v Sloveniji po posameznih kriterijih 

Dejavnik oz. kriterij EU-povprečje Slovenija Komentar 

Velikost trga (št. 

prebivalcev) 

17,57 mio. 2 mio. Pod povprečjem – ta kriterij je 

zelo pomemben. 

BDP na prebivalca (USD 

v 000) 

34,7 24,4 Pod povprečjem – potrebna je 

manj intenzivna regulacija od 

povprečja. 

Penetracija (v %) 24,4 22,9 Pod povprečjem – ta kriterij 

opravičuje večjo intenzivnost 

regulacije. 

Porazdelitev prebivalstva 

(glede na delež ozemlja 

kjer živi 50 % prebivalstva 

v %) za države OECD 

19,7 22 Podpovprečna – kriterij je 

treba upoštevati. 

Delež visokih hitrosti 0,227 0,176 Podpovprečna, vendar so 

izrazito visoke v primeru 

visoke konkurence 

infrastrukture, kar pa za 

majhne trge ni najbolj 

učinkovito. 

Delež investicij glede na 

BDP v % 

0,504 0,7  

Vir: EC 2010c, OECD 2011 in wikipedija 2011. 

Za Slovenijo je torej značilna visoka investicijska dejavnost, relativno nizek BDP na 

prebivalca in predvsem majhnost trga. To so elementi, ki poleg ostalih zelo vplivajo na 

izbrani način regulacije. Za izračun priporočenih sprememb intenzivnosti regulacije glede na 

posamezne dejavnike na trgu bomo upoštevali le trenutno intenzivnost regulacije brez dolžine 

trajanja, saj bo tudi rezultat analize priporočena trenutna intenzivnost regulacije. Le v 

primeru, da obstoja značilna statistična povezava med intenzivnostjo regulacije z 

upoštevanjem dolžine trajanja in določenih dejavnikov na trgu, po drugi strani pa ni značilne 

statistične povezave med tem dejavnikom in trenutno intenzivnostjo regulacije, bomo pri 

izračunu priporočene spremembe upoštevali še dolžino trajanja. Ustrezne bivariantne 

regresijske analize so na osnovi podatkov v prilogi 1 in korelacijske matrike v prilogi 2 

izračunane preko programa SPSS15 in navedene v prilogi 4. 

9.3 Priporočena intenzivnost regulacije bitnega toka 

Najprej izračunamo priporočeno intenzivnost regulacije bitnega toka v Sloveniji (I) na osnovi 

ugotovljenih dejavnikov v podpoglavju 9.1, ki vplivajo na intenzivnost regulacije. 

Izračunajmo jo na osnovi izraza 2 kot seštevek posameznih odstopanj od srednje vrednosti 
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pomnoženih z linearnim regresijskim koeficientom. Vsi izračuni glede vpliva posameznih 

dejavnikov v podpoglavjih 9.3.1 do 9.3.6 so prikazani v prilogi 4. Zastavlja se tudi vprašanje, 

kdaj je konkurenca dovolj visoka, da ni več potrebna predhodna regulacija bitnega toka, saj 

lahko tudi ostali operaterji preko lastnega dostopovnega omrežja ponujajo storitev bitnega 

toka. Kdaj je torej konkurenca na posameznih delih omrežja v skladu z lestvico investicij 

dovolj velika, da regulacija bitnega toka ni več potrebna in so operaterji pripravljeni sami 

ponuditi medoperaterske storitve brez nalaganja obveznosti regulatorja. Glede na dejstvo, da 

je v Evropski skupnosti vpliv regulacije bitnega toka (višje na lestvici investicij) na dogajanje 

na trgu višji kot vpliv regulacije razvezave zanke, je treba še vedno izvajati oba načina 

regulacije.  

9.3.1 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije glede na odstopanje nivoja dosežene 

penetracije  

Med doseženo penetracijo in intenzivnostjo regulacije bitnega toka obstaja značilna pozitivna 

statistična povezava. Dosežena penetracija je v Sloveniji pod povprečjem, torej je le z vidika 

dosežene stopnje penetracije mogoče v Sloveniji izvajati višjo intenzivnosti regulacije, da se 

doseže nadaljnjo rast penetracije. Na osnovi linearne regresije po metodi ENTER pridemo do 

naslednje povezave:  

pI  *071,0 . 

Iz preglednice 27 razberemo spremenljivki povprečna penetracija v Evropski skupnosti 

(24,4 %) ter stopnjo dosežene penetracije v Sloveniji (22,9 %). Na osnovi tega, lahko 

izračunamo priporočeno stopnjo intenzivnosti regulacije v Sloveniji glede na dejavnik 

dosežene stopnje penetracije. Glede na dejstvo, da bolj intenzivna regulacija pospešuje 

penetracijo, je za države z nižjo penetracijo priporočjiva bolj intenzivna regulacija od 

povprečne. Vrednost priporočene intenzivnosti regulacije gledena na doseženo penetracijo 

dobimo v višini za 11,0I večjo od evropskega povprečja. V Evropski skupnosti je 

maksimalna razlike v doseženi penetraciji med najbolj in najmanj razvito državo v višni 

24,7 %. Slednje predstavlja spremembo v intenzivnosti regulacije v višini 1,75, ki je bistveno 

manjša od maksimalne vrednosti, katera znaša 4. Na osnovi navedenega tudi ni potrebe po 

korekciji vrednosti, saj razlika ne presega vrednosti 4. 

9.3.2 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije glede na odstopanje višine BDP-ja na 

prebivalca 

Med višino BDP-ja in stopnjo dosežene penetracije obstaja značilna statistična povezava. 

Stopnja dosežene penetracije pa vpliva na višino intenzivnosti regulacije. Torej tudi višina 
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BDP-ja na prebivalca vpliva na stopnjo intenzivnosti regulacije. Višina BDP-ja na prebivalca 

pa vpliva tudi na ostale dejavnike.  

Bogatejša kot je država, višja je stopnja dosežene penetracije, manjši je delež Telekoma na 

regulirani tehnologiji in manjši je delež investicij glede na BDP. Vendar je treba upoštevati, 

da je višina BDP-ja v bogatejših državah večja in se primerjava med nominalnimi zneski 

investicij lahko razlikuje od primerjave procentualnih deležev. Iz navedenega je upravičena 

intenzivnejša regulacija v bogatejših državah, saj glede na višino BDP-ja manj negativno 

vpliva na višino investicij kot v revnejših državah. Na osnovi navedenega so tudi bogatejše 

države začele z liberalizacijo tržišča in posledično regulacijo prej kot revnejše. Razmerje med 

intenzivnostjo regulacije in višino BDP-ja na prebivalca je na osnovi izračuna v prilogi 4 

naslednja:  

BDPI  *022,0 . 

Glede na povprečni BDP v Evropski skupnosti ob upoštevanju BDP-ja v Sloveniji, kar je 

razvidno iz preglednice 27, dobimo priporočeno intenzivnost regulacije bitnega toka glede na 

BDP, ki je za 23,0I  manjše od evropskega povprečja. Med državami Evropske skupnosti 

je višina BDP-ja na prebivalca med 104.500 USD in 6.200 USD letno, kar statistično 

predstavlja razliko v intenzivnosti regulacije v višini 2,16. Slednje ne predstavlja maksimalne 

možne razlike v intenzivnosti regulacije med državami, ki je med 1 in 5, torej 4. Na osnovi 

navedenega tudi ni potrebe po korekciji vrednosti, saj razlika ne presega vrednosti 4.  

9.3.3 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka glede na odstopanje 

porazdelitve prebivalstva 

Gostota prebivalstva ni v značilni statistični povezavi z nobenim od obravnavanih dejavnikov, 

ki so analizirali v korelacijski matriki v prilogi 2. Od gostote prebivalstva so zelo odvisni 

stroški na enoto pri vzpostavitvi omrežja, to pa dejansko vpliva na iniciative po investicijah, 

saj so večji stroški na enoto povezani z nižjimi iniciativami in povečujejo ovire za vstop. 

Navedeno vsekakor vpliva na način izvajanja regulacije. Porazdelitev prebivalstva je zelo 

dober pokazatelj gostote prebivalstva, saj bolj kot je prebivalstvo enakomerno porazdeljeno, 

manj je centrov oz. področij z gosto naseljenostjo in s tem tudi manj iniciativ po investicijah. 

Ovire za vstop na trg so bistveno nižje na gosteje poseljenih področjih. Na osnovi navedenega 

lahko potegnemo analogijo med stopnjo porazdelitev prebivalstva in stopnjo gostote 

naseljenosti. Stopnjo porazdelitve merimo glede na delež ozemlja, ki ga zaseda 50 % 

prebivalstva in ga označimo z L.  

Spremembo intenzivnosti regulacije bitnega toka glede na spremembo porazdelitve 

prebivalstva izračunamo na osnovi značilne statistične povezave med stopnjo dosežene 

penetracije in porazdelitve prebivalstva v državah OECD (OECD 2011). Stopnja dosežene 
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penetracije pa je značilno statistično povezana z intenzivnostjo regulacije. Podatka glede 

porazdelitve prebivalstva v Evropski skupnosti nismo dobili, vendar je tudi razmerje za 

države OECD (z upoštevanjem Slovenije) dober pokazatelj. Razmerje lahko ponazorimo 

preko bivariantne regresijske analize po metodi ENTER, kjer je intenzivnost regulacije 

odvisna spremenljivka, porazdelitev prebivalstva pa neodvisna spremenljivka. Intenzivnost 

regulacije pospešuje penetracijo, medtem ko jo enakomernejša porazdelitev prebivalstva 

znižuje. Torej bolj kot je enakomerna porazdelitev prebivalstva, močnejša regulacija je 

priporočljiva, da se poveča penetracija. Na osnovi regresijskih analiz po metodi ENTER 

dobimo naslednje relacije:  

pI  *071,0 , 

Lp  *339,0 , 

LI  *024,0 . 

Glede na povprečno porazdelitev prebivalstva ob upoštevanju porazdelitve prebivalstva v 

Sloveniji iz preglednice 27 dobimo priporočeno intenzivnost regulacije bitnega toka glede na 

porazdelitev prebivalstva v višini za 06,0I večjo od evropskega povprečja. 

9.3.4 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka glede na odstopanje deleža 

visokih hitrosti 

Intenzivnost regulacije glede na delež visokih hitrosti nad 10 Mbit/s (v) izračunamo na osnovi 

značilne statistične povezave med deležem regulirane tehnologije (T) na trgu in deležem 

visokih hitrosti. Delež regulirane tehnologije med vsemi tehnologijami pa je v značilni 

statistični povezavi s stopnjo intenzivnosti regulacije. Večji kot je delež regulirane 

tehnologije, nižje so iniciative po investicijah in manjši je delež visokih hitrosti. Bolj kot se na 

trgu izvaja intenzivnejša regulacija, višji je delež regulirane tehnologije, kar pomeni, da 

regulacija pozitivno vpliva na razvoj regulirane tehnologije. Ker se zmanjšuje delež 

reguliranega operaterja, to pomeni, da večje število operaterjev brez lastnega dostopovnega 

omrežja dejansko povečuje koristi omrežja, kjer gostujejo. Torej močna predhodna regulacija 

znižuje konkurenco infrastruktur in povečuje delež gostovanja na regulirani tehnologiji. Nižja 

stopnja infrastrukturne konkurence pa dejansko pomeni nižje hitrosti v dostopu. Torej je treba 

za razvoj višjih hitrosti zmanjševati intenzivnost regulacije. Med intenzivnostjo regulacije 

preko bitnega toka in deležem visokih hitrosti obstaja naslednja odvisnost na osnovi 

bivariantnih regresijskih analiz po metodi ENTER:  

TI  *392,2 , 

vT  *639,0 , 
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vI  *53,1 . 

Glede na povprečni delež visokih hitrosti v Evropski skupnosti ob upoštevanju deleža visokih 

hitrosti v Sloveniji dobimo priporočeno intenzivnost regulacije bitnega toka glede na delež 

visokih hitrosti (v našem primeru nad 10 Mbit/s) v višini za 08,0I  manjšo od evropskega 

povprečja. Ob vsem navedenem je treba tudi upoštevati ugotovitve iz študije primera, da za 

razvoj visokih hitrosti na ekonomsko manjših trgih ne smemo preveč omejevati vodilnega 

operaterja, da se ne zmanjšujejo njegove iniciative po investicijah.  

9.3.5 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka glede na razlike v velikosti 

nacionalnega trga 

Nadalje si poglejmo še odvisnost med intenzivnostjo regulacije bitnega toka in velikostjo 

posameznega nacionalnega trga (V). Ker obstaja značilna statistična povezava med velikostjo 

trga in deležem Telekoma na regulirani DSL-tehnologiji (DSL), močna regulacija pa znižuje 

delež reguliranega operaterja na regulirani tehnologiji, obstaja tudi posredna povezave med 

velikostjo trga in intenzivnostjo regulacije. Intenzivnejša regulacija je priporočljiva za velike 

trge:  

DSLI  *638,2 , 

VDSL  *005,0 , 

VI  *013,0 . 

Glede na povprečno velikost trga v Evropski skupnosti ob upoštevanju velikosti trga v 

Sloveniji na osnovi podatkov iz preglednice 27 dobimo priporočeno intenzivnost regulacije 

bitnega toka glede na velikost trga v višini za 21,0I  manjšo od evropskega povprečja.  

9.3.6 Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka glede na delež investicij 

glede na BDP  

Delež investicij glede na BDP tudi prikazuje investicijske iniciative v posamezni državi 

članici. Večje kot so, intenzivnejša je lahko regulacija na trgu, da se pospešuje razvoj trga in s 

tem povečanje penetracije na trgu. Med intenzivnostjo regulacije bitnega toka z upoštevanjem 

dolžine izvajanja regulacije (med intenzivnostjo regulacije bitnega toka brez upoštevanja 

dolžine trajanja in deležem investicij glede na BDP ni značilne statistične povezave) in 

deležem investicij glede na BDP obstaja na osnovi linearne regresijske analize po metodi 

ENTER naslednja povezava:  

InvI  *888,10 . 
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Glede na povprečno višino investicij v Evropski skupnosti glede na BDP ob upoštevanju 

višine investicij v Sloveniji glede na BDP in dolžino izvajanja regulacije bitnega toka v 

Sloveniji dobimo priporočeno intenzivnost regulacije bitnega toka glede na delež investicij v 

BDP-ju v višini za 71,0  višjo od evropskega povprečja. Korekcija tudi ni potrebna, saj z 

upoštevanjem dolžine trajanja izvajanja regulacije pri izračunu maksimalne razlike v 

intenzivnosti regulacije, prav tako ne presežemo vrednosti 4. Podatki glede dolžine izvajanja 

regulacije so tako kot ostali podatki za države Evropske skupnosti v prilogi 1.  

9.3.7 Sklepne ugotovitve glede priporočene stopnje intenzivnosti regulacije bitnega toka v 

Sloveniji 

Glede na izbrane dejavnike bi morala biti regulacija v Sloveniji nekoliko manj intenzivna 

predvsem zaradi majhnosti trga, nižjega BDP-ja in nižjih dostopovnih hitrosti. Intenzivnejša 

pa bi morala biti zaradi enakomernejše porazdelitve prebivalstva in nižje dosežene stopnje 

penetracije. Slika 3 prikazuje razmerja med absolutnimi vrednostmi priporočljivih 

posameznih odstopanj od evropskega povprečja po posameznih dejavnikih.  

 

Slika 3: Absolutne vrednosti dovoljenih odstopanj posameznih dejavnikov od 

evropskega povprečja 

Največji delež predstavlja delež investicij glede na BDP, ki je v Sloveniji bistveno nad 

evropskim povprečjem. Izračunana priporočena sprememba regulacije bitnega toka v 

Sloveniji glede na evropsko povprečje z upoštevanjem vseh ugotovitev v podpoglavjih od 

9.3.1 do 9.3.6 znaša .36,0 sI  Z upoštevanjem evropskega povprečja, ki znaša 2,9, je 

priporočena stopnja regulacije bitnega toka v Sloveniji v višini 3,26 (slika 4). 

 



144 

 

 

Slika 4: Primerjava med evropskim povprečjem in priporočljivo stopnjo regulacije v 

Sloveniji 

Slednje sovpada z ugotovitvami kvalitativne analize in priporočeno regulacijo maloprodajna 

cena minus preko regulacije učinkovitosti operaterja vstopnika, ki potrebuje veleprodajne 

storitve za dostop do končnih uporabnikov. Regulacija maloprodajna cena omogoča 

povečanje konkurence predvsem na področju visokih hitrosti, delež katerih je prav tako treba 

povečati tudi za dosego evropskih ciljev digitalne agende, ki postavlja za cilj povečevanje 

dostopovnih hitrosti na 30 Mbit/s na celotnem področju do leta 2020. Regulacija 

maloprodajna cena minus je lahko primerna ne glede na način pasivnega dostopa, ki je lahko 

optičen ali bakren. Pri vsem tem pa je treba tudi upoštevati, da je večja priporočena stopnja 

intenzivnosti regulacije posledica predvsem visoke investicijske dejavnosti, katere rezultat je 

tudi dvojna dostopovna optična infrastruktura, ki je še precej neizkoriščena. Visoki so tudi 

cenovni pritiski z maloprodajnega na operaterski trg. To je treba upoštevati in regulacija 

bitnega toka vsekakor ne sme biti intenzivnejša od regulacije preko maloprodajne cene minus.  

9.4 Priporočena intenzivnost regulacije razvezave zanke 

Izračun priporočene stopnje intenzivnosti razvezave zanke bi na osnovi rezultatov 

korelacijske matrike v prilogi 2 lahko poenostavili v odvisnost med intenzivnostjo regulacije 

razvezave zanke in stopnjo dosežene penetracije, višino BDP na prebivalca, velikostjo trga in 

višino investicij glede na BDP. Intenzivnost regulacije razvezave zanke vpliva na razvoj trga 

manj kot regulacija bitnega toka in na osnovi tega so tudi statistične povezave manj značilne. 

Verjetno je vzrok v tem, da gre za investicijsko najzahtevnejši vstop na trg za operaterje preko 

najema dostopovne infrastrukture. Investicijsko zahtevnejša je le še izgradnja lastne 

infrastrukture. Višina hitrosti v dostopu na trgu naj ne bi vplivala na stopnjo intenzivnosti 
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regulacije razvezave zanke, saj je v tem primeru pasivnim storitvam razvezave zanke na višji 

stopnji lestvice investicij treba dodati še aktivne elemente, ki določajo hitrost v dostopu. 

Medoperaterska storitev z dodanimi aktivnimi elementi pa je dejansko storitev bitnega toka. 

Po drugi strani pa delež velikih hitrosti delno nakaže potrebo po nadgradnji obstoječega 

bakrenega omrežja na optični dostop in je tudi delno pokazatelj razvoja pasivnega 

dostopovnega omrežja. Ob vsem tem je treba dodatno upoštevati, da intenzivnejša regulacija 

zmanjšuje investicije, kar tudi lahko negativno vpliva na razvoj višjih hitrosti in nadgradnjo 

dostopovnega omrežja na optični dostop in tudi na razvoj konkurenčnih infrastruktur. S tega 

vidika je težko oceniti vpliv deleža visokih hitrosti na intenzivnost regulacije razvezave 

zanke.  

Vpliv gostote naseljenosti na intenzivnost regulacije razvezave zanke tudi težko določimo. 

Gostota naseljenosti ni v značilni statistični povezavi z nobenim od ostalih dejavnikov, zato 

vpliva gostote naseljenosti na intenzivnost regulacije ne moremo upoštevati. V primeru večje 

gostote naseljenosti so dejansko potrebne nižje investicije za realizacijo dostopa do končnih 

uporabnikov. Nižji stroški izgradnje pa naj bi dejansko pomenili možnost višje stopnje 

regulacije, saj so iniciative po dezinvestiranju nižje. Obstaja značilna statistična povezava 

med porazdelitvijo prebivalstva v državah OECD in doseženo stopnjo penetracije (OECD 

2011), vendar ne obstoja značilna statistična povezava med doseženo stopnjo penetracije in 

intenzivnostjo regulacije preko razvezave zanke. Zato tudi vpliva porazdelitve prebivalstva na 

intenzivnost regulacije ne moremo upoštevati. Naslednji vidik je upoštevanje velikosti 

posameznega trga. Verjetno bi ta problem lahko obrazložila dejanska izgradnja dostopovnega 

omrežja, ki temelji na izgradnji delilnikov, od katerih poteka dostop preko bakrenih ali 

optičnih vlaken do končnih uporabnikov. Teh delilnikov je v vsaki državi veliko in so 

povezani med seboj. Treba je dejansko upoštevati, da vsak delilnik pokriva določeno območje 

neodvisno od ostalih delilnikov v državi in s tem dejansko velikost nacionalnega trga po eni 

strani niti ne vpliva na način izgradnje dostopovnega omrežja. Do enakih zaključkov pridemo 

glede upoštevanja enakomernosti porazdelitve prebivalstva, ki naj tudi ne bi vplivala na 

intenzivnost regulacije razvezave zanke. Intenzivnost regulacije razvezave zanke je značilno 

statistično povezana le z deležem investicij glede na BDP in z deležem Telekoma na 

regulirani DSL-tehnologiji. Deleže Telekoma oz. vodilnega operaterja na DSL-tehnologiji oz. 

nivo storitvene konkurence na regulirani tehnologiji (saj kaže tudi na delež alternativnih 

operaterjev na tej tehnologiji) pa je v značilni statistični povezavi z nekaterimi ostalimi 

dejavniki na trgu, recimo z deležem regulirane DSL-tehnologije (značilna negativna 

povezava), penetracijo (prav tako značilna negativna povezava), velikostjo države (značilna 

negativna povezava), BDP-jem na prebivalca (značilna negativna povezava), deležem 

investicij glede na BDP (značilna pozitivna povezava) in intenzivnostjo regulacije. Bogatejša 

kot je država, nižji je delež Telekoma na DSL-tehnologiji, torej se izvaja močnejša regulacija. 

Nižji kot je delež vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji, bolj je regulacija razvezave 

zanke intenzivna, saj operaterji na delilniku vodilnega operaterja ali na svoji lokaciji sami 

postavljajo svojo opremo in gradijo lastna DSL-omrežja (pasivni dostop pa imajo še vedno v 
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najemu). Večja tudi kot je država, nižji je delež vodilnega operaterja na regulirani tehnologiji 

in večji je delež regulirane tehnologije. Slednje pomeni, da je v večjih državah mogoča 

intenzivnejša regulacija, saj zmanjšanje tržnega deleža za vodilnega operaterja ni tako kritično 

kot v manjših državah, kjer je takšna rast omejena in je priporočena nižja stopnja 

intenzivnosti regulacije, da ne bi preveč omejevali največjega operaterja pri novih 

investicijah. Od velikosti geografskega oz. nacionalnega trga je tudi odvisna zasedenost 

kapacitet med posameznimi delilniki. Na osnovi navedenega je treba pri izračunu 

intenzivnosti regulacije razvezave zanke upoštevati velikost trga. Kot smo ugotovili, imajo 

dejansko bogatejše države višjo stopnjo regulacije razvezave zanke. Ker gre za regulacijo, ki 

zahteva največjo stopnjo investicijske intenzivnosti operaterjev vstopnikov v skladu z lestvico 

investicij in je trg še daleč od zasičenja, je logično, da lahko bogatejše države izvajajo 

intenzivnejšo regulacijo razvezave zanke kot revnejše države. Torej lahko zapišemo, da je 

sprememba intenzivnosti regulacije glede na povprečno stopnjo izvajanja regulacije odvisna 

od:  

 InvkVkBDPkpkI s **** 321  (3). 

Pred izračunom priporočene stopnje regulacije opozorimo še na podatek iz korelacijske 

matrike, ki nakazuje, da obstaja negativna in značilna statistična povezava med relativno 

spremembo penetracije in obema načinoma izvajanja regulacije. Vendar kot smo omenili 

imajo bogatejše države z višjo stopnjo penetracije intenzivnejšo regulacijo in pri višji 

penetraciji, ki je bliže zasičenju trga, se seveda relativne spremembe manj poznajo. Regulacija 

je lahko intenzivnejša pri nižji stopnji penetracije in pri višji stopnji BDP-ja (večja možnost, 

da intenzivnost regulacije ne zmanjša iniciativ po investicijah na trgu), višjem deležu 

investicij glede na BDP in večjih nacionalnih trgih. Intenzivnost regulacije razvezave zanke je 

v značilni statistični povezavi z deležem investicij glede na BDP in deležem Telekoma na 

regulirani DSL-tehnologiji, ta pa je kot pokazatelj intenzivnosti regulacije tako v značilni 

statistični povezavi z doseženo penetracijo kot z višino BDP-ja na prebivalca. Zato je treba 

upoštevati tudi stopnjo dosežene penetracije in višino BDP-ja na prebivalca. 

9.4.1 Izračun priporočene intenzivnosti regulacije razvezave zanke glede na odstopanje v 

deležu investicij glede na BDP, doseženo penetracijo na trgu, velikost trga in višino 

BDP-ja na prebivalca 

Na osnovi ugotovitev v predhodnem poglavju izhajajo na osnovi izvedbe posameznih 

bivariantnih regresijskih analiz po metodi ENTER (priloga 4) naslednje povezave med 

intenzivnostjo regulacije razvezave zanke (I) in stopnjo dosežene penetracije (p), višino BDP-

ja na prebivalca (BDP), velikostjo trga (V) in deležem investicij glede na BDP (Inv):  

InvI  *526,2 , 
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DSLI  *099,4 , 

pDSL  *01,0 , 

VDSL  *005,0 , 

BDPDSL  *003,0 . 

Iz navedenega sledi : 

pI  *041,0  – za odvisnost med spremembo dosežene penetracije in intenzivnostjo 

regulacije; 

VI  *0205,0  – za odvisnost med razliko v velikosti posameznega nacionalnega trga in 

intenzivnostjo regulacije; 

BDPI  *0123,0  – za odvisnost med razliko v višini BDP-ja na prebivalca in 

intenzivnostjo regulacije. 

Posamezne spremembe intenzivnosti regulacije izračunano nato na osnovi podatkov iz 

preglednice 27, kjer so navedena odstopanja v Sloveniji glede na povprečje v Evropski 

skupnosti. Torej je lahko intenzivnost regulacije razvezave zanke v Sloveniji višja od 

evropskega povprečja za 0,062, zaradi malenkostno nižje stopnje penetracije, za nadaljnjih 0, 

5 zaradi višje stopnje investicij gleda na BDP, za 0,13 nižja zaradi nižje stopnje BDP-ja na 

prebivalca in za 0,32 nižja zaradi bistveno manjšega nacionalnega trga. Slika 5 prikazuje 

razmerja med absolutnimi vrednostmi priporočljivih posameznih odstopanj od evropskega 

povprečja po posameznih dejavnikih.  

 

Slika 5: Absolutne vrednosti priporočljivih odstopanj posameznih dejavnikov od 

evropskega povprečja 
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S tem lahko ocenimo priporočeno stopnjo intenzivnosti regulacije v Sloveniji ob upoštevanju 

evropskega povprečja, ki znaša 3,62. Priporočena stopnja intenzivnosti regulacije razvezave 

zanke v Sloveniji je izračunana kot seštevek med evropskim povprečjem in priporočenimi 

odstopanji glede na razlike v doseženi penetraciji, deležu investicij glede na BDP, velikosti 

nacionalnega trga glede na število prebivalcev in BDP-ju na prebivalca in znaša 3,73. 

Primerjavo prikazuje tudi slika 6. 

 

Slika 6: Primerjava med evropskim povprečjem in priporočljivo intenzivnostjo 

regulacije v Sloveniji 

9.4.2 Sklepne ugotovitve glede priporočene stopnje intenzivnosti regulacije razvezave 

zanke v Sloveniji 

Priporočena intenzivnost regulacije razvezave zanke, ki znaša 3,73, sledi obveznosti 

cenovnega nadzora na osnovi izračunane stroškovne cene, ki temelji na topologiji 

obstoječega omrežja oz. metodi popolno alociranih stroškov. Če upoštevamo možna 

odstopanja, se lahko predpiše tudi še cenovni nadzor na osnovi obveznosti maloprodajna cena 

minus. Vsekakor pa Telekoma Slovenije regulator ne sme siliti k oblikovanju cen na osnovi 

stroškov učinkovitega delovanja (model LRIC), saj bi ga s tem preveč omejil in negativno 

vplival na razvoj trga. Pri vsem tem je treba tudi upoštevati, da ima največji doprinos k večji 

priporočeni stopnji regulacije predvsem visok delež investicij glede na BDP, ki pa je lahko 

tudi pokazatelj previsokih investicij. Delni pokazatelj je tudi podvojena dostopovna optična 

infrastruktura, ki je slabo izkoriščena. Brez upoštevanja visokega deleža investicij bi 

priporočena intenzivnost regulacije sledila obveznosti maloprodajna cena minus, katero pa je 

v primeru razvezave zanke zaradi velike razlike med maloprodajno in medoperatersko ceno 

težko izračunati.  
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Če iz analize izključimo še države, ki regulacije ne izvajajo oz. so še v postopku dokončne 

izvedbe analiz, dobimo povprečno vrednost regulacije v višini 3,9 in priporočeno stopnjo 

regulacije v Sloveniji 4. Slednje dejansko predstavlja stroškovno regulacijo na osnovi 

obstoječega omrežja in to je tudi priporočena regulacija v Sloveniji na temelju kvalitativne 

analize. V Sloveniji naj se na osnovi analize izvaja regulacija razvezave zanke na nivoju 

stopnje intenzivnosti 4, in sicer stroškovna metoda popolno alociranih stroškov (angl. FDC). 

V primeru izključitve držav, ki ne izvajajo regulacije na upoštevnem trgu bitnega toka, ki smo 

ga analizirali v predhodnem poglavju, pa pridemo do vrednosti priporočene intenzivnosti 

regulacije v Sloveniji v višini 3,56. To dejansko pomeni vmesno stopnjo med regulacijo 

maloprodajna cena minus in stroškovno metodo popolno alociranih stroškov. Vendar je zaradi 

že navedenih dejstev v primeru regulacije bitnega toka priporočljiva regulacija maloprodajna 

cena minus. Torej naj se na višji stopnji lestvice investicij izvaja nekoliko manj intenzivna 

oblika regulacije.  
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10 ZAKLJUČEK IN KONČNE UGOTOVITVE 

Doktorska disertacija je podala osnovne ugotovitve in odgovore na vprašanja glede regulacije 

trga elektronskih komunikacij v času izgradnje omrežij nove generacije. Dosedanje raziskave 

sicer nakazujejo pozitivne učinke intenzivnosti regulacije na razvoj trga, ne podajajo pa 

konkretnih ugotovitev glede intenzivnosti regulaciji z upoštevanjem značilnosti in stopnje 

razvoja trga. Doktorska disertacija je analizirala tudi primerno stopnjo intenzivnosti regulacije 

glede na stanje in značilnosti nacionalnega trga. Evropska komisija je na osnovi direktiv 

priporočila sedem upoštevnih trgov elektronskih komunikacij, primernih za predhodno 

regulacijo. Glede na razvoj elektronskih komunikacij, predvsem IP-omrežij, to ne zadošča. V 

prihodnosti bo treba na osnovi ugotovitev v sklopu raziskovalnega vprašanja št. 1 definirati 

dodatni upoštevni trg elektronskih komunikacij, in sicer upoštevni trg IP-medomrežnega 

povezovanja. Na tem upoštevnem trgu bo treba ugotavljati obstoj operaterjev s pomembno 

močjo oz. operaterjev, ki se lahko obnašajo neodvisno od ostalih udeležencev na trgu. 

Upoštevne trge za potrebe predhodne regulacije bo treba definirati zaradi hitrega razvoja 

elektronskih komunikacij in posledično velike količine podatkov, pri usmerjanju katerih je 

treba zagotoviti, da imajo vsi operaterji enake možnosti v globalnem in nacionalnem smislu. 

V sklopu raziskovalnega vprašanja št. 2 nadalje ugotavljamo, da najostrejša oblika regulacije 

trga preko dolgoročno inkrementalnih stroškov (LRIC) oz. oblikovanja cene na osnovi 

optimalne izgradnje omrežja ni primerna za ekonomsko manjša tržišča. Hipoteze št. 1, s 

katero na osnovi ustreznega definiranja intenzivnosti regulacije ugotavljamo, ali obstaja 

značilna statistična povezava med intenzivnostjo regulacije in kazalniki razvoja, 

konkurenčnosti, velikostjo in gostoto naseljenosti na nacionalnem trgu, ne moremo potrditi v 

celoti. Intenzivnost regulacije smo ocenili glede na stopnjo naloženih obveznosti in ne glede 

na stanje konkurenčnosti na trgu (recimo število razvezanih zank). Te statistične povezave 

nam dajo osnovo za nadaljnjo analizo stanja na slovenskem trgu. Slovenski trg elektronskih 

komunikacij smo analizirali večinoma na dostopovni ravni, ki je za razvoj konkurence najbolj 

kritična. V tem primeru gre za nujne elemente, ki jih morajo operaterji vstopniki zakupiti, da 

lahko dostopajo do končnih uporabnikov. V Sloveniji so se operaterji z lastnim dostopovnim 

omrežjem odločili za izgradnjo najdražje tehnologije optika do doma navkljub dejstvu, da se 

zaradi omejenosti pri povpraševanju hitrosti nad 50 Mbit/s večinoma priporoča izgradnja 

dostopovnega omrežja na osnovi skrajšave zanke (tehnologija FTTC) – torej postopen prehod 

z bakrenega na optično omrežje. Zaradi visoke stopnje investicijske dejavnosti v Sloveniji v 

zadnjih letih v dostopovna omrežja je treba temu prilagoditi tudi izvajanje predhodne 

regulacije. V primeru visoke investicijske dejavnosti se lahko izvaja intenzivnejša regulacija, 

vendar ne v primeru, ko se na trgu že pojavljajo viški kapacitet. Pri tem je treba upoštevati 

tudi specifične značilnosti trga kot takega: velikost trga, gostota naseljenosti oz. porazdelitev 

prebivalstva, višina obstoječih hitrosti v dostopu, BDP na prebivalca, višina investicij in 

dosežena penetracija na maloprodajnem trgu in s tem stopnja razvitosti maloprodajnega trga. 

Analiza je pokazala, da je za Slovenijo najprimernejša predhodna regulacija, v primeru 

ugotovitve obstoja operaterja s pomembno močjo preko naložitve obveznosti maloprodajna 
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cena minus na upoštevnem trgu bitnega toka ter obveznost stroškovne metode popolno 

alociranih stroškov na osnovi obstoječega omrežja na upoštevnem trgu razvezave zanke. V 

primeru optičnega dostopa so na upoštevnem trgu razvezave zanke lahko naložene obveznosti 

zaradi obstoja viška kapacitet tudi ohlapnejše. Kot podoblika obveznosti maloprodajne cene 

minus se glede na naravo trga priporoča test imputacije, kjer se ocenijo stroški vstopajočega 

operaterja, da se mu omogoči dostop do končnih uporabnikov po konkurenčnih cenah s 

primernim donosom na vložen kapital. Vstopajoči operater se najlažje obnaša optimalno, saj 

ni omejen s preteklo izgradnjo infrastrukture in s tem z neučinkovitostjo, kot je to velikokrat 

praksa vodilnega operaterja, ki je na trgu že veliko dalj časa in le dograjuje obstoječe omrežje. 

Predlagana regulacija bo omogočila razvoj konkurenčnega okolja in ne bo negativno vplivala 

na višino investicij. Po drugi strani pa rast investicij v širokopasovni dostop tudi omogoča 

razvoj novih storitev in gospodarsko rast na celotnem trgu Evropske skupnosti. Definiranje 

dodatnih transnacionalnih upoštevnih trgov na podlagi ugotovitev v sklopu raziskovalnega 

vprašanja št. 1, pa bi omogočilo tudi operaterjem v manjših nacionalnih državah možnost 

konkurenčnega mednarodnega delovanja. Način regulacije, ki bo upošteval razlike med trgi, 

bo na dolgi rok tudi pripeljal do enotnega evropskega trga, kjer bodo imeli operaterji iz 

različnih držav enake možnosti razvoja in konkurenčnega delovanja. Priporočeni način 

predhodne regulacije v Sloveniji bo z upoštevanjem vseh značilnosti in stanja na trgu pripeljal 

do konstantnega razvoja širokopasovnega dostopa in posledično razvoja novih storitev, 

stroškovnih cen in gospodarske rasti. Na dolgi rok bodo zagotovljene tudi maksimalne koristi 

za končne uporabnike. Regulacija bo pospeševala konkurenčnost na trgu in iniciative po 

investicijah pri operaterjih. Na podlagi navedenega tudi utemeljujemo pomembnem prispevek 

k znanosti, saj bi se lahko uporabljeni modeli uporabili tudi v ostalih državah članicah 

Evropske skupnosti.    
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11 OMEJITVE RAZISKAVE 

Priporočeni model predhodne regulacije ima tudi omejitve na dolgi rok, predvsem z vidika 

sprememb tehnologije. Vendar je po drugi strani mogoče pričakovati, da bo obstoječa 

tehnologija prevladovala še vrsto let. Naslednja omejitev je verjetno ta, da v analizo nismo 

vključili mobilnega širokopasovnega dostopa. Mobilni širokopasovni dostop predstavlja 

substitut fiksnemu širokopasovnemu dostopu, saj je v nekaterih državah nizek delež 

penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa dejansko rezultat uspešne implementacije 

mobilnega širokopasovnega dostopa. Vendar je delež mobilnega širokopasovnega dostopa v 

primerjavi s fiksnim dostopom še vedno zanemarljiv. Vsekakor pa bo analiza mobilnega 

širokopasovnega dostopa in možnosti regulacije slednjega še predmet razprav v prihodnosti, 

ko bo bo dosežena zadostna stopnja penetracije in kvaliteta ter večje hitrosti prenosa. Glede 

na dejstvo, da je namen predhodne regulacije doseči maksimalne koristi za končne 

uporabnike in povečevati iniciative po investicijah preko zagotovitve učinkovite konkurence, 

bo predlagani model predstavljal način, kako glede na obstoječe stanje izvajati regulacijo, da 

bo dosežen namen. Predmet naslednjih raziskav bi lahko bil, kdaj in na kakšen način začeti z 

deregulacijo v Evropski skupnosti, ki bo glede na izkušnje na ameriškem trgu vsekakor nujna. 

Kot omejitev lahko nadalje tudi štejemo, da na uspešnost izvajanja regulacije vplivajo tudi 

neformalna razmerja na trgu. Ta neformalna razmerja predstavljajo predvsem učinkovitost 

regulatornega nadzora nad izvajanjem posameznih obveznosti, predpisanih s strani 

regulatorja. Ta element je težko ovrednotiti, vendar ocenjujemo, da bistveno ne vpliva na 

izračun priporočljive intenzivnosti regulacije, treba je le vzpostaviti učinkovit nadzor nad 

izvajanjem obveznosti in potencialnimi neformalnimi dogovarjanji na trgu. Delna omejitev 

raziskave je tudi obdelava le 29 držav, vendar je treba poudariti, da so te države članice 

Evropske skupnosti (ali pa so prilagodile zakonodajo) in s tem podvržene predhodni regulaciji 

v skladu z evropskimi direktivami. Ostale svetovne države pa niso podvržene enaki 

zakonodaji in imajo tudi različen razvoj elektronskih komunikacij.  
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Avstrija  5 3 0,13 0,68 0,75 22,7 

Belgija 5 5 0,41 0,57 0,86 29,1 

Češka 3 2 0,25 0,39 0,87 19,1 

Danska 5 5 0,35 0,6 0,73 37,8 

Estonija 4 3 0,088 0,42 0,94 26 

Francija 4 4  0,95 0,48 30,3 

Nemčija 2 2 0,248 0,9 0,51 30,4 

Grčija 5 3 0,054 1 0,56 17 

Madžarska 5 2  0,44 0,77 18,7 

Irska 5 3 0,089 0,72 0,69 22,2 

Italija 4 4 0,09 0,97 0,59 20,6 

Litva 4 1 0,26 0,36 0,99 18,9 

Nizozemska  4 4  0,62 0,74 37,7 

Norveška 4 2    35 

Poljska 4 3 0,04 0,56 0,72 13,5 

Portugalska 3 4 0,61 0,59 0,73 18,6 

Romunija 1 1 0,455 0,28 1 13 

Slovaška 3 3 0,221 0,46 0,92 14,8 

Slovenija 5 4 0,176 0,62 0,66 22,9 

Španija 3 4 0,2 0,8 0,68 21,5 

Švedska 5 3 0,431 0,59 0,61 31,5 

Švica 5 5    34 

Velika Britanija 5 2 0,198 0,79 0,36 29,8 

Finska 3 2 0,16 0,76 0,68 29,4 

Luksemburg 2 3 0,079 0,83 0,8 32,1 

Malta 2 2 0,09 0,48 0,94 26,8 

Ciper 3 3 0,001 0,94 0,83 22,2 

Bolgarija 1 1 0,606 0,31 1 13 

Latvija  1 1 0,207 0,49 1 19,3 
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Avstrija  0,51 12,8 2,8 8,3 46,0 

Belgija 0,49 13,3 2,5 10,6 43,5 

Češka 0,34 10,5 4,5 10,3 18,6 

Danska 0,63 23,4 2,1 5,4 56,1 

Estonija 0,52 13,2 3,8 1,4 14,3 

Francija 0,46 13,3 5,6 64,1 42,7 

Nemčija 0,46 11,6 6,6 82,4 40,9 

Grčija 0,55 16,8 7,9 11,2 29,6 

Madžarska  0,41 16,2 4,5 10,1 12,9 

Irska 0,51 11,9 4,7 4,2 51,4 

Italija 0,57 15,3 3,5 59,3 35,4 

Litva 0,49 12,5 3,9 3,6 11,2 

Nizozemska  0,48 13,6 3,5 16,6 48,2 

Norveška    4,8 79,1 

Poljska 0,4 15,9 5,1 38,1 11,2 

Portugalska 0,44 12,2 3,5 10,6 21,4 

Romunija 0,28 21,2 4 21,7 7,5 

Slovaška 0,44 18,1 6 5,4 16,3 

Slovenija 0,46 22,5 5,6 2 24,4 

Španija 0,55 11,7 3,2 45,3 31,9 

Švedska 0,39 16,9 0,5 9,1 44 

Švica    7,8 67,6 

Velika Britanija 0,28 16,3 4,1 60,2 35,3 

Finska 0,67 8,86 -1,3 5,2 44,5 

Luksemburg 0,67 23,9 6,7 0,48 104,5 

Malta 0,45 15,9 9,9 0,39 19,1 

Ciper 0,78 19 8,2 0,79 29,6 

Bolgarija 0,31 22,3 5,4 7,9 6,2 

Latvija  0,52 21,8 4,3 2,3 11,6 
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Država 

Gostota 

prebivalstva 

št/km2 

Delež investicij 

glede na BDP v 

2008 v % 

Intenzivnost reg. z 

dolžino trajanja/ 

razvezava zanke 

Intenzivnost 

reg. z dolžino 

trajanja/bitni 

tok 

Avstrija  99 0,3 25 12 

Belgija 354,7 0,4 10 10 

Češka 132 0,4 9 6 

Danska 127,9 0,6 20 20 

Estonija 29 0,6 8 9 

Francija 115 0,3 16 16 

Nemčija 229 0,3 10 8 

Grčija 85,3 0,6 15 9 

Madžarska 107,7 0,6 20 8 

Irska 60,3 0,3 25 15 

Italija 199,8 0,4 16 16 

Litva 53,5 0,3 12 4 

Nizozemska  400 0,3 16 16 

Norveška 12,5    

Poljska 122 0,7 12 9 

Portugalska 114 0,6 15 20 

Romunija 90 0,7 0 0 

Šlovaška 111 0,6 15 9 

Slovenija 99,6 0,7 20 12 

Španija 91,2 0,5 9 12 

Švedska 20,6 0,3 25 15 

Švica 188    

Velika 

Britanija 255 0,4 25 12 

Finska  16 0,2 18 10 

Luksemburg 194,1 0,3 2 3 

Malta 1298 0,7 4 2 

Ciper 117 0,6 9 9 

Bolgarija 68,5 1,2 0 0 

Latvija  34,4 0,7 0 0 

Vir: ERG 2009, 36-206, OEC 2011, EC 2010c, 81–417 ter wikipedija 2011.  
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KORELACIJSKA MATRIKA 

Correlations

1 ,569** ,850** ,676** ,336 -,515** -,398* ,261 -,154 -,021 -,317 ,077 ,268 -,234

,001 ,000 ,000 ,074 ,006 ,040 ,172 ,425 ,915 ,107 ,701 ,176 ,272

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

,569** 1 ,400* ,789** ,436* -,389* -,242 ,414* ,040 ,071 -,319 ,371 ,434* -,059

,001 ,039 ,000 ,018 ,045 ,223 ,026 ,838 ,716 ,105 ,057 ,024 ,784

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

,850** ,400* 1 ,756** ,311 -,652** -,491** ,244 -,206 ,113 -,403* ,010 ,323 -,131

,000 ,039 ,000 ,115 ,000 ,009 ,220 ,302 ,573 ,037 ,962 ,100 ,542

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

,676** ,789** ,756** 1 ,447* -,633** -,411* ,339 -,168 ,236 -,479* ,206 ,455* ,036

,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,033 ,084 ,402 ,236 ,011 ,302 ,017 ,866

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

,336 ,436* ,311 ,447* 1 -,409* -,563** ,755** ,201 ,060 -,665** ,337 ,362 -,092

,074 ,018 ,115 ,019 ,034 ,002 ,000 ,295 ,758 ,000 ,086 ,064 ,668

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

-,515** -,389* -,652** -,633** -,409* 1 ,467* -,404* ,103 -,666** ,272 -,027 -,766** ,216

,006 ,045 ,000 ,000 ,034 ,014 ,037 ,611 ,000 ,170 ,895 ,000 ,311

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

-,398* -,242 -,491** -,411* -,563** ,467* 1 -,602** ,070 -,248 ,651** -,296 -,459* ,313

,040 ,223 ,009 ,033 ,002 ,014 ,001 ,729 ,213 ,000 ,134 ,016 ,137

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

,261 ,414* ,244 ,339 ,755** -,404* -,602** 1 -,024 -,025 -,444* ,504** ,565** -,225

,172 ,026 ,220 ,084 ,000 ,037 ,001 ,902 ,899 ,020 ,007 ,002 ,290

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

-,154 ,040 -,206 -,168 ,201 ,103 ,070 -,024 1 ,002 ,157 -,075 -,049 -,153

,425 ,838 ,302 ,402 ,295 ,611 ,729 ,902 ,992 ,434 ,708 ,809 ,476

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

-,021 ,071 ,113 ,236 ,060 -,666** -,248 -,025 ,002 1 -,124 -,241 ,490** -,044

,915 ,716 ,573 ,236 ,758 ,000 ,213 ,899 ,992 ,539 ,227 ,009 ,837

29 29 27 27 29 27 27 29 29 29 27 27 27 24

-,317 -,319 -,403* -,479* -,665** ,272 ,651** -,444* ,157 -,124 1 -,152 -,089 -,151

,107 ,105 ,037 ,011 ,000 ,170 ,000 ,020 ,434 ,539 ,449 ,659 ,481

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

,077 ,371 ,010 ,206 ,337 -,027 -,296 ,504** -,075 -,241 -,152 1 ,549** -,512*

,701 ,057 ,962 ,302 ,086 ,895 ,134 ,007 ,708 ,227 ,449 ,003 ,010

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

,268 ,434* ,323 ,455* ,362 -,766** -,459* ,565** -,049 ,490** -,089 ,549** 1 -,515**

,176 ,024 ,100 ,017 ,064 ,000 ,016 ,002 ,809 ,009 ,659 ,003 ,010

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24

-,234 -,059 -,131 ,036 -,092 ,216 ,313 -,225 -,153 -,044 -,151 -,512* -,515** 1

,272 ,784 ,542 ,866 ,668 ,311 ,137 ,290 ,476 ,837 ,481 ,010 ,010

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig.  (2-tailed)

N

jakost regulacije/ raz

jakost regulacije/  Bitni tok

Intenzivnost  regulacije/

dolžina razvezava

Intenzivnost  regulacije/

dolžina bitni tok

Penetracija

Delež Telekoma na DSL

delež invest icij glede na

BDP

BDP v 000 USD na

prebivalca

Gostota prebivalstva

št/km2

prebivalstvo v mio

Relat ivna sprememba

penetracije

Delež Telekoma na mal.

Trgu

Delež DSL

delež hit rost i nad 10

Mbit/s

jakost

regulacije/raz

jakost

regulacije/

Bitni tok

Intenzivnost

regulacije/

dolžina

razvezava

Intenzivnost

regulacije/

dolžina bitni

tok Penetracija

Delež

Telekoma

na DSL

delež invest icij

glede na BDP

BDP v 000

USD na

prebivalca

Gostota

prebivalstva

št/km2

prebivalstvo v

mio

Relat ivna

sprememba

penetracije

Delež

Telekoma na

mal. Trgu Delež DSL

delež hit rost i

nad 10 Mbit /s

Correlat ion is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**.  

Correlat ion is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

 





Priloga 3  

 

POTRJEVANJE HIPOTEZE 1 

A. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko, doseženo stopnjo 

penetracije in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost regulacije bitnega toka 

Variables Entered/Removedb

jakost

regulacije/

Bitni tok
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Penetracijab. 

 

Model Summary

,436a ,190 ,160 6,7978

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), jakost  regulacije/ Bitni toka. 

 

ANOVAb

292,157 1 292,157 6,322 ,018a

1247,690 27 46,211

1539,847 28

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jakost  regulacije/ Bitni toka. 

Dependent Variable: Penetracijab. 

 

Coefficientsa

16,649 3,335 4,992 ,000

2,680 1,066 ,436 2,514 ,018

(Constant)

jakost regulacije/ Bitni tok

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Penetracijaa. 

 



Priloga 3 

 

B. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko deležem Telekoma oz. 

vodilnega operaterja na DSL-tehnologiji in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. 

jakost regulacije preko razvezave zanke z upoštevanjem trajanja slednje 

Variables Entered/Removedb

Intenzivnos

t

regulacije/

dolžina

razvezav a
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Model Summary

,652a ,426 ,403 ,13285

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Intenziv nost regulacije/ dolžina

razvezav a

a. 

 

ANOVAb

,327 1 ,327 18,531 ,000a

,441 25 ,018

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intenziv nost  regulacije/ dolžina razvezav aa. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,945 ,051 18,587 ,000

-,014 ,003 -,652 -4,305 ,000

(Constant)

Intenziv nost regulacije/

dolžina razvezav a

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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C. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko deležem Telekoma oz. 

vodilnega operaterja na DSL-tehnologiji in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. 

jakost regulacije bitnega toka z upoštevanjem trajanja slednje  

Variables Entered/Removedb

Intenzivnos

t

regulacije/

dolžina

bitni tok
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Model Summary

,633a ,400 ,376 ,13576

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Intenziv nost regulacije/ dolžina

bitni tok

a. 

 

ANOVAb

,307 1 ,307 16,681 ,000a

,461 25 ,018

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intenziv nost  regulacije/ dolžina bitni toka. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,941 ,052 18,016 ,000

-,019 ,005 -,633 -4,084 ,000

(Constant)

Intenziv nost regulacije/

dolžina bitni tok

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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D. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko deležem sektorskih 

investicij glede na višino BDP-ja in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost 

regulacije preko razvezave zanke z upoštevanjem trajanja slednje 

Variables Entered/Removedb

Intenzivnos

t

regulacije/

dolžina

razvezava
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: delež invest icij

glede na BDP/ 2008/  %

b. 

 

Model Summary

,491a ,241 ,211 ,1916

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Intenziv nost regulacije/ dolžina

razvezav a

a. 

 

ANOVAb

,292 1 ,292 7,940 ,009a

,918 25 ,037

1,210 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intenziv nost  regulacije/ dolžina razvezav aa. 

Dependent Variable: delež investicij glede na BDP/ 2008/  %b. 

 

Coefficientsa

,682 ,073 9,303 ,000

-,014 ,005 -,491 -2,818 ,009

(Constant)

Intenziv nost regulacije/

dolžina razvezav a

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  delež investicij glede na BDP/ 2008/ %a. 
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E. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko deležem sektorskih 

investicij glede na višino BDP-ja in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost 

regulacije bitnega toka z upoštevanjem trajanja slednje 

Variables Entered/Removedb

Intenzivnos

t

regulacije/

dolžina

bitni tok
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: delež invest icij

glede na BDP/ 2008/  %

b. 

 

Model Summary

,411a ,169 ,136 ,2005

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Intenziv nost regulacije/ dolžina

bitni tok

a. 

 

ANOVAb

,204 1 ,204 5,076 ,033a

1,005 25 ,040

1,210 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intenziv nost  regulacije/ dolžina bitni toka. 

Dependent Variable: delež investicij glede na BDP/ 2008/  %b. 

 

Coefficientsa

,654 ,077 8,482 ,000

-,016 ,007 -,411 -2,253 ,033

(Constant)

Intenziv nost regulacije/

dolžina bitni tok

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  delež investicij glede na BDP/ 2008/ %a. 
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F. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost 

regulacije bitnega toka in neodvisno spremenljivko višino BDP na prebivalca  

Variables Entered/Removedb

BDP v 000

USD na

prebivalca
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Model Summary

,414a ,171 ,141 1,118

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebivalcaa. 

 

ANOVAb

6,968 1 6,968 5,579 ,026a

33,722 27 1,249

40,690 28

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebiv alcaa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Coefficientsa

2,140 ,382 5,603 ,000

,022 ,009 ,414 2,362 ,026

(Constant)

BDP v 000 USD

na prebivalca

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  jakost regulacije/ Bitni toka. 
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G. Regresijska analiza po metodi ENTER med odvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost 

regulacije razvezave zanke in neodvisno spremenljivko intenzivnost oz. jakost regulacije 

bitnega toka 

Variables Entered/Removed(b) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 jakost regulacije/ 

Bitni tok(a) 
. Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: jakost regulacije/raz 

Model Summary

,569a ,323 ,298 1,129

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), jakost  regulacije/ Bitni toka. 

 

ANOVAb

16,438 1 16,438 12,906 ,001a

34,390 27 1,274

50,828 28

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jakost  regulacije/ Bitni toka. 

Dependent Variable: jakost regulacije/razb. 

 

Coefficientsa

1,780 ,554 3,214 ,003

,636 ,177 ,569 3,592 ,001

(Constant)

jakost regulacije/ Bitni tok

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: jakost regulacije/raza. 
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KVANTITATIVNI MODEL  

1.  Priporočena stopnja intenzivnosti regulacije bitnega toka 

1A.  Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi spremembe dosežene 

stopnje penetracije 

Variables Entered/Removedb

Penetracij

a
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 
 

Model Summary

,436a ,190 ,160 1,105

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Penetracijaa. 

 

ANOVAb

7,720 1 7,720 6,322 ,018a

32,970 27 1,221

40,690 28

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Penetracijaa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Coefficientsa

1,168 ,717 1,628 ,115

,071 ,028 ,436 2,514 ,018

(Constant)

Penetracija

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  jakost regulacije/ Bitni toka. 
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1B. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi razlike v višini BDP-

ja na prebivalca 

Variables Entered/Removedb

BDP v 000

USD na

prebivalca
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Model Summary

,414a ,171 ,141 1,118

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebivalcaa. 

 

ANOVAb

6,968 1 6,968 5,579 ,026a

33,722 27 1,249

40,690 28

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebiv alcaa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Coefficientsa

2,140 ,382 5,603 ,000

,022 ,009 ,414 2,362 ,026

(Constant)

BDP v 000 USD

na prebivalca

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  jakost regulacije/ Bitni toka. 
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1C. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi spremembe 

porazdelitve prebivalstva  

Spremembo izračunamo na osnovi spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka na osnovi 

spremembe penetracije (točka A) ter na osnovi spremembe penetracije glede na spremembo 

porazdelitve prebivalstva (OECD 2011).  

Variables Entered/Removedb

Percentag

e of

landmass

used by

cumulative

50% of  the

populat ion
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Broadband penetration

per 100 inhabitants (June 2009)

b. 

 

Model Summary

,373a ,139 ,109 7,7135

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Percentage of  landmass used

by cumulative 50% of  the population

a. 

 

ANOVAb

278,057 1 278,057 4,673 ,039a

1725,427 29 59,497

2003,484 30

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Percentage of  landmass used by  cumulat iv e 50% of  the

populat ion

a. 

Dependent Variable: Broadband penetration per 100 inhabitants (June 2009)b. 

 

Coefficientsa

31,098 3,339 9,313 ,000

-,339 ,157 -,373 -2,162 ,039

(Constant)

Percentage of  landmass

used by cumulative 50%

of the population

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Broadband penetration per 100 inhabitants (June 2009)a. 
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1D. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi spremembe deleža 

visokih hitrosti v dostopu 

Spremembo izračunamo na osnovi spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka na osnovi 

spremembe deleža regulirane DSL tehnologije ter na osnovi spremembe deleža regulirane 

tehnologije glede na spremembo deleža visokih hitrosti v dostopu.  

1D1. Regresijska analiza: intenzivnost oz. jakost regulacije bitnega toka/delež DSL 

Variables Entered/Removedb

Delež DSLa . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Model Summary

,434a ,188 ,156 1,072

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Delež DSLa. 

ANOVAb

6,665 1 6,665 5,797 ,024a

28,743 25 1,150

35,407 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Delež DSLa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Coefficientsa

1,335 ,663 2,014 ,055

2,392 ,993 ,434 2,408 ,024

(Constant)

Delež DSL

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: jakost regulacije/  Bitni toka. 
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1D2. Regresijska analiza: delež DSL/delež hitrsoti nad 10 Mbit/s 

Variables Entered/Removedb

delež

hitrosti nad

10 Mbit/s
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež DSLb. 

 

Model Summary

,515a ,265 ,232 ,18515

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), delež hitrosti nad 10 Mbit/sa. 

 

ANOVAb

,272 1 ,272 7,949 ,010a

,754 22 ,034

1,027 23

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), delež hitrosti nad 10 Mbit/sa. 

Dependent Variable: Delež DSLb. 

 

Coefficientsa

,775 ,064 12,137 ,000

-,639 ,227 -,515 -2,819 ,010

(Constant)

delež hitrosti

nad 10 Mbit /s

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež DSLa. 
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1E. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi razlike v velikosti trga  

Spremembo izračunamo na osnovi spremembe intenzivnosti regulacije bitnega toka na osnovi 

spremembe deleža Telekoma na regulirani DSL tehnologiji ter na osnovi spremembe 

Telekoma na DSL-tehnologiji glede na spremembo velikosti nacionalnega trga (število 

prebivalcev)..  

1E1. Regresijska analiza: intenzivnost oz. jakost regulacije/delež vodilnega operaterja na 

DSL-ju  

Variables Entered/Removedb

Delež

Telekoma

na DSL
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

 

Model Summary

,389a ,151 ,117 1,097

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Delež Telekoma na DSLa. 

 

ANOVAb

5,344 1 5,344 4,444 ,045a

30,063 25 1,203

35,407 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Delež Telekoma na DSLa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/ Bitni tokb. 

Coefficientsa

4,846 ,969 5,001 ,000

-2,638 1,251 -,389 -2,108 ,045

(Constant)

Delež Telekoma na DSL

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: jakost regulacije/  Bitni toka. 
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1E2. Regresijska analiza: Delež vodilnega operaterja na DSL-ju/velikost trga 

Variables Entered/Removedb

prebivalstv

o v mio
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 
 

Model Summary

,666a ,444 ,422 ,13072

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), prebivalstvo v  mioa. 

 

ANOVAb

,341 1 ,341 19,957 ,000a

,427 25 ,017

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), prebivalstvo v  mioa. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,847 ,032 26,188 ,000

-,005 ,001 -,666 -4,467 ,000

(Constant)

prebivalstvo v  mio

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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1F. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije bitnega na osnovi razlike v višini 

investicij glede na BDP 

Variables Entered/Removedb

delež

investicij

glede na

BDP
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Intenzivnost

regulacije/ dolžina bitni tok

b. 

 

Model Summary

,411a ,169 ,136 5,315

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), delež investicij glede na BDPa. 

 

ANOVAb

143,398 1 143,398 5,076 ,033a

706,231 25 28,249

849,630 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), delež investicij glede na BDPa. 

Dependent Variable: Intenzivnost regulacije/ dolžina bitni tokb. 

 

Coefficientsa

15,188 2,640 5,752 ,000

-10,888 4,833 -,411 -2,253 ,033

(Constant)

delež investicij

glede na BDP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Intenzivnost regulacije/  dolžina bitni toka. 
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2. Priporočena stopnja intenzivnosti regulacije razvezave zanke 

2A. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije razvezave zanke na osnovi spremembe 

dosežene stopnje penetracije 

Povezavo ugotavljamo preko značilne statistične povezave med deležem Telekoma na DSL-ju 

in doseženo stopnjo penetracije ter med intenzivnostjo oz. jakostjo regulacije in deležem 

Telekoma na DSL-ju.  

2A1. Regresijska analiza: delež Telekoma na DSL-ju/penetracija  

Variables Entered/Removedb

Penetracij

a
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Model Summary

,409a ,167 ,134 ,15996

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Penetracijaa. 

 

ANOVAb

,129 1 ,129 5,024 ,034a

,640 25 ,026

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Penetracijaa. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,989 ,109 9,109 ,000

-,010 ,004 -,409 -2,241 ,034

(Constant)

Penetracija

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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2A2. Regresijska analiza: intenzivnost oz. jakost regulacije razvezave zanke/delež 

Telekoma na DSL-ju  

Variables Entered/Removedb

Delež

Telekoma

na DSL
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/razb. 

 

Model Summary

,515a ,265 ,236 1,196

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), Delež Telekoma na DSLa. 

 

ANOVAb

12,907 1 12,907 9,023 ,006a

35,760 25 1,430

48,667 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Delež Telekoma na DSLa. 

Dependent Variable: jakost regulacije/razb. 

 

Coefficientsa

6,654 1,057 6,296 ,000

-4,099 1,365 -,515 -3,004 ,006

(Constant)

Delež Telekoma na DSL

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: jakost regulacije/ raza. 
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2B. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije razvezave zanke na osnovi razlike v 

višini BDP-ja na prebivalca 

Povezavo ugotavljamo preko značilne statistične povezave med deležem Telekoma na DSL-ju 

in višino BDP-ja na prebivalca ter med intenzivnostjo oz. jakostjo regulacije in deležem 

Telekoma na DSL-ju (regresijska analiza že v prejšnji točki).  

Variables Entered/Removedb

BDP v 000

USD na

prebivalca
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Model Summary

,404a ,163 ,129 ,16038

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebivalcaa. 

 

ANOVAb

,125 1 ,125 4,867 ,037a

,643 25 ,026

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BDP v  000 USD na prebiv alcaa. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,862 ,057 15,116 ,000

-,003 ,002 -,404 -2,206 ,037

(Constant)

BDP v 000 USD

na prebivalca

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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2C. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije razvezave zanke na osnovi razlike v 

velikosti trga 

Povezavo ugotavljamo preko značilne statistične povezave med deležem Telekoma na DSL-ju 

in velikostjo trga ter med intenzivnostjo oz. jakostjo regulacije in deležem Telekoma na DSL-

ju (regresijska analiza že v točki 2A).  

Variables Entered/Removedb

prebivalstv

o v mio
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 
 

Model Summary

,666a ,444 ,422 ,13072

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), prebivalstvo v  mioa. 

 

ANOVAb

,341 1 ,341 19,957 ,000a

,427 25 ,017

,768 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), prebivalstvo v  mioa. 

Dependent Variable: Delež Telekoma na DSLb. 

 

Coefficientsa

,847 ,032 26,188 ,000

-,005 ,001 -,666 -4,467 ,000

(Constant)

prebivalstvo v  mio

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Delež Telekoma na DSLa. 
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2D. Izračun spremembe intenzivnosti regulacije razvezave zanke na osnovi razlike v 

višini investicij glede na BDP  

Variables Entered/Removedb

delež

investicij

glede na

BDP/

2008/ %
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/razb. 

 

Model Summary

,398a ,159 ,125 1,280

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), delež investicij glede na BDP/

2008/ %

a. 

 

ANOVAb

7,718 1 7,718 4,712 ,040a

40,948 25 1,638

48,667 26

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), delež investicij glede na BDP/ 2008/ %a. 

Dependent Variable: jakost regulacije/razb. 

 

Coefficientsa

4,828 ,636 7,594 ,000

-2,526 1,164 -,398 -2,171 ,040

(Constant)

delež investicij glede

na BDP/ 2008/ %

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: jakost  regulacije/raza. 

 


