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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na podlagi 101. člena Zakona o 

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 

81/2015, 40/2017, 30/19 - odl. US) v postopku določitve operaterja s pomembno tržno močjo na 

upoštevnem trgu 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji« družbi Telekom Slovenije 

d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave Matjaž Merkan, po uradni dolžnosti 

izdaja naslednjo 

 

 

 

ODLOČBO 
 

 

1. Družba Telekom Slovenije d.d. je na upoštevnem trgu 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na 

fiksni lokaciji« operater s pomembno tržno močjo.  

2. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih 

omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, v okviru katere mora ugoditi vsem razumnim zahtevam za 

operaterski dostop do in uporabe določenih omrežnih elementov in pripadajočih zmogljivosti, ki so 

potrebne za naslednje storitve visokokakovostnega dostopa: 

a) zakupljene vode s tradicionalnimi tehnologijami (SDH, PDH), 

b) zakupljene vode s sodobnimi tehnologijami (ethernet), 

c) visokokakovostni bitni tok na širokopasovnem dostopu za množični trg (ADSL/VDSL in optični 

priključki), 

pri čemer mora zagotoviti dostop do zaključnega dela omrežja v vseh robnih in posameznih 

dostopovnih vozliščih, ki omogočajo prevzem visokokakovostnih storitev, za namene ponujanja 

storitev končnim uporabnikom oziroma povezovanja baznih postaj, ter v zvezi s tem omogočiti dostop 

do tehničnih vmesnikov, protokolov in drugih povezanih tehnologij, ki so potrebni za tovrstno obliko 

dostopa, kot tudi uporabo, upravljanje in nadzor operaterjeve lastne in z omrežjem skladne 

uporabniške opreme (CPE).  

3. Družba Telekom Slovenije d.d. v okviru obveznosti dopustitve operaterskega dostopa do določenih 

omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe iz 2. točke izreka te odločbe: 

a) se mora v dobri veri pogajati z vsemi operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop, 

b) ne sme zavrniti že odobrenega operaterskega dostopa, na način, da sledi Priporočilu o ravnanju 
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operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop št. 0073-23/2013/14 z dne 24. 6. 

20131, 

c) mora na razumno zahtevo operaterja omogočiti prehod z dostopa v robnem vozlišču na dostop v 

dostopovnem vozlišču, prehod z bakrenega na optično omrežje ter prehod med storitvami 

visokokakovostnega dostopa,  

d) ne sme postavljati pogojev, ki za izvajanje tovrstnih storitev niso nujno potrebni. 

4. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja, v okviru 

katere mora:  

a) pri zagotavljanju storitve visokokakovostnega dostopa drugim operaterjem, s katerimi ima 

sklenjeno pogodbo o operaterskem dostopu, zagotavljati enakovredne pogoje dostopa do 

omrežja, vključno s ceno, v enakovrednih okoliščinah, kot jih zagotavlja samemu sebi oziroma 

svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem,  

b) pri zagotavljanju storitve visokokakovostnega dostopa drugim operaterjem, s katerimi ima 

sklenjeno pogodbo o operaterskem dostopu, zagotavljati enako kakovostne storitve in istočasne 

informacije v zvezi z visokokakovostnim dostopom, pod enakimi pogoji, kot jih zagotavlja samemu 

sebi oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem, 

c) operaterjem zagotoviti takšno obliko visokokakovostnega dostopa, ki omogoča ponujanje 

najmanj enakih storitev in v enaki kakovosti, kot jih je preko te oblike dostopa najmanj možno 

zagotoviti in jih na maloprodajnem trgu zagotavlja tudi sam sebi oziroma svojim hčerinskim ali 

partnerskim podjetjem, po potrebi pa tudi z omogočanjem namestitve lastne opreme operaterja, 

ki je skladna s tehničnimi specifikacijami omrežja. Za storitve na optični infrastrukturi, kjer sam 

nima visokokakovostne širokopasovne maloprodajne ponudbe, pa mora zagotoviti najmanj tako 

kakovost visokokakovostnih storitev, kot jo je preko te oblike dostopa mogoče zagotoviti in bi jo 

lahko družba Telekom Slovenije d.d. na maloprodajnem trgu ponujala tudi sama ali prek svojih 

hčerinskih ali partnerskih podjetij. 

d) operaterjem zagotoviti informacije o načrtovanih izpadih in prekinitvah omrežja najmanj 5 

delovnih dni vnaprej, vendar ne kasneje kot njegovi lastni maloprodajni enoti oziroma 

hčerinskemu ali partnerskemu podjetju, ter nemudoma o omejitvah ali prekinitvah zaradi okvar 

ali napak, ki vplivajo na naročeno visokokakovostno storitev, 

e) operaterjem za naročanje in upravljanje posameznih storitev visokokakovostnega dostopa (in s 

tem povezanim obveščanjem operaterjev) ter za dostop do informacij zagotoviti uporabo istega 

informacijskega sistema oziroma istih procesov, kot jih uporablja njena lastna maloprodajna 

enota oziroma hčerinska ali partnerska podjetja, in sicer najkasneje v roku 4 mesecev od vročitve 

te odločbe, 

f) operaterje na neizbrisen in sledljiv način ter na enak način kot svojo maloprodajno enoto oziroma 

hčerinsko ali partnersko podjetje ažurno obveščati o vzroku napake in predvidenem času za njeno 

                                                      
1 http://www.akos-rs.si/priporocila-agencije-priporocilo-o-ravnanju-operaterjev-v-primeru-nerazumnih-zahtev-za-
operaterski-dostop 
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odpravo, takoj po odpravi napake pa obvestiti o njeni odpravi; v kolikor napaka ni na strani družbe 

Telekom Slovenije d.d., pa aktivno sodelovati pri njeni odpravi. 

5. Družba Telekom Slovenije d.d. mora v okviru izvrševanja obveznosti zagotavljanja enakega 

obravnavanja v skladu s to odločbo, operaterjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o operaterskem 

dostopu, in agenciji, na transparenten, neizbrisen in sledljiv način, posredovati naslednje informacije:  

a) o topologiji omrežja, 

b) o začetku gradnje omrežja pred pričetkom del (tj. razred priključka 4), najmanj 30 dni preden 

priključek preide v razred 3 (kot tudi ob vsakem novem vpisu priključkov v primeru novih objektov 

na območju, ki ga pokriva omrežje družbe Telekom Slovenije d.d., ne glede na razred priključka) 

in ob vseh spremembah razredov priključkov v razrede 3, 2 ali 1, ter najmanj 30 dni pred začetkom 

posodabljanja omrežja, v vseh v tej alineji navedenih primerih pa s podatki za posamezen 

priključek do naslova natančno in ne kasneje kot je o tem obveščena njena lastna maloprodajna 

enota oziroma hčerinska ali partnerska podjetja. Pri tem lahko gradnjo posameznega novega 

priključka, ki je od pripadajočega telekomunikacijskega kabelskega izvoda (TKI), v katerem je 

optični kabel, oddaljen več kot 200 m, prične na podlagi s strani končnega uporabnika prejetega 

naročila za visokokakovostne storitve iz 2. točke tega izreka in tak priključek vnaprej označi kot 

zaseden.  

c) o razpoložljivosti visokokakovostnega dostopa na posameznih lokacijah, vključno z rezervami in 

zasedenimi priključki, 

d) o pokritosti z visokokakovostnim dostopom na posameznih lokacijah s podatki za vsako 

posamezno tehnologijo in zmogljivost priključka do naslova natančno. 

Informacije iz te točke izreka, vključno z zgodovino sprememb, mora družba Telekom Slovenije d.d. 

posredovati istočasno in na isti način v istem informacijskem sistemu oziroma z uporabo istih 

procesov kot svoji maloprodajni enoti oziroma hčerinskim in partnerskim podjetjem, in jih mora 

hraniti vsaj eno leto. 

6. Družba Telekom Slovenije d.d. v okviru izvrševanja obveznosti zagotavljanja enakega obravnavanja ne 

sme uporabljati visokokakovostnega dostopa na fizični infrastrukturi, ki jo je v zavrnitvah poizvedb 

operaterjev označila kot rezervno, razen za namene, pri katerih je uporaba rezervne infrastrukture 

upravičena, oziroma bo morala v primeru spremembe njene namembnosti to najprej ponuditi 

operaterju, ki je prvi poizvedoval po njej. 

7. Družba Telekom Slovenije d.d. mora v okviru izvrševanja obveznosti zagotavljanja enakega 

obravnavanja v skladu s to odločbo opraviti preskus tehnične ponovljivosti in zagotoviti tehnično 

ponovljivost novih oziroma spremenjenih maloprodajnih ponudb, v okviru katerih mora agenciji in 

operaterjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o veleprodajnem visokokakovostnem dostopu, 

posredovati tehnične in poslovne informacije v primeru uvedbe novih reguliranih veleprodajnih 

vložkov ali v primeru spremembe obstoječih reguliranih veleprodajnih vložkov. Družba Telekom 

Slovenije d.d. mora navedene informacije posredovati najmanj 4 mesece pred uvedbo nove 

maloprodajne ponudbe in najmanj 2 meseca pred uvedbo spremenjene maloprodajne ponudbe. 
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Družba Telekom Slovenije d.d. mora za obstoječo maloprodajno ponudbo preskus tehnične 

ponovljivosti opraviti v roku 60 dni od vročitve odločbe. 

8. Družba Telekom Slovenije d.d. mora pri izvrševanju obveznosti zagotavljanja enakega obravnavanja v 

skladu s to odločbo upoštevati naslednje roke in zahteve:  

a) rok za odgovor na poizvedbe v zvezi z informacijami glede visokokakovostnega dostopa je največ 

1 delovni dan od oddaje poizvedbe. V primeru, da mora družba Telekom Slovenije d.d. za pripravo 

odgovora izvesti dodatne aktivnosti na terenu, znaša rok za odgovor na poizvedbo 5 delovnih dni, 

b) v primeru zavrnitve operaterjeve poizvedbe mora družba Telekom Slovenije d.d. z razlogi za 

zavrnitev nemudoma po ugotovitvi stanja priključka seznaniti operaterja z jasno in nedvoumno 

navedbo razloga za zavrnitev. Družba Telekom Slovenije d.d. mora na podlagi izrecne zahteve 

operaterja najkasneje v roku 3 delovnih dni v svojih prostorih predložiti tehnično dokumentacijo, 

iz katere morajo izhajati natančni razlogi za zavrnitev. Družba Telekom Slovenije d.d. mora 

operaterju na njegovo zahtevo izročiti tudi kopijo tehnične dokumentacije. V primeru, da družba 

Telekom Slovenije d.d. zavrne poizvedbo brez navedbe jasnega, nedvoumnega in razumljivega 

razloga, take poizvedbe operaterju ne sme zaračunati, ker se šteje, da storitev ni bila opravljena, 

c) rok za izvedbo naročila (priklop končnega uporabnika oziroma bazne postaje) v primeru 

bakrenega omrežja, ki ga lahko operater poda takoj po prejemu pozitivnega odgovora na 

preveritev, je 8 delovnih dni od prejema naročila, pri čemer se lahko ta rok v primeru nastanka 

izrednih okoliščin izven neposrednega nadzora družbe Telekoma Slovenije d.d. za izvedbo vseh 

nadaljnjih naročil razumno podaljša, o podaljšanju roka pa mora obvestiti operaterja in agencijo, 

slednjo pa mora takoj po nastanku takšne situacije tudi seznaniti s podrobnejšo obrazložitvijo in 

dokazi, 

d) rok za izvedbo naročila (priklop končnega uporabnika oziroma bazne postaje) v primeru optičnega 

omrežja, pri čemer lahko operater naročilo poda takoj po prejemu pozitivnega odgovora na 

preveritev, je:  

- 8 delovnih dni od prejema naročila, v primeru, da je optični kabel pred objektom 

končnega naročnika (tj. razred priključka 1), 

- 15 delovnih dni od prejema naročila, v primeru, da je potrebno vzpostaviti povezavo od 

naročniku pripadajočega TKI, v katerem je optični kabel, do objekta naročnika brez 

gradbenih zemeljskih del (tj. razred priključka 2),  

- 30 delovni dni od prejema naročila, v primeru, da je potrebno vzpostaviti povezavo od 

pripadajočega TKI do objekta naročnika, ki je od pripadajočega TKI, v katerem je optični 

kabel, oddaljen največ 200 m, in so potrebna gradbena zemeljska dela ter na poti ni 

geoloških, infrastrukturnih ali geografskih ovir (tj. razred priključka 3), pri čemer se čas 

potreben za pridobivanje služnosti, soglasij drugih infrastrukturnih upravljavcev na 

območju gradnje in soglasij solastnikov in etažnih lastnikov ne šteje v roke za izvedbo 

naročila. V kolikor so na poti geološke, infrastrukturne in geografske ovire, mora družba 

Telekom Slovenije d.d. o tem obvestiti operaterja. Družba Telekom Slovenije d.d. mora v 

roku 3 delovnih dni od začetka teh postopkov obvestiti operaterja in mu na njegovo 
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zahtevo posredovati podatke o lastnikih, solastnikih, upravljavcih ali etažnih lastnikih. 

Prav tako mora družba Telekom Slovenije d.d. po pridobitvi potrebnih soglasij drugega 

operaterja nemudoma obvestiti. Navedeni rok se lahko v primeru nastanka izrednih 

okoliščin izven neposrednega nadzora družbe Telekoma Slovenije d.d. za izvedbo vseh 

nadaljnjih naročil razumno podaljša, pri čemer mora o podaljšanju roka obvestiti 

operaterja in agencijo, slednjo pa mora takoj po nastanku takšne situacije tudi seznaniti s 

podrobnejšo obrazložitvijo in dokazi,  

e) rok za odpravo napak je odvisen od dogovorjenega nivoja zagotavljanja kakovosti storitve (SLA), 

pri čemer mora drugim operaterjem zagotoviti enake nivoje zagotavljanja kakovosti storitve (SLA) 

kot jih na posamezni dostopovni tehnologiji družba Telekom Slovenije d.d. zagotavlja sama sebi 

oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem, oziroma najmanj 3 različne nivoje 

zagotavljanja kakovosti storitve (SLA), v kolikor na posamezni dostopovni tehnologiji sama sebi 

oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem teh ne zagotavlja v takšnem številu, razen 

v primerih, kjer to ne bi bilo primerno zaradi tehničnih karakteristik posameznih upravljanih 

omrežij. Pri tem mora biti napaka odpravljena najkasneje naslednji delovni dan, rok pa se v 

primeru težjih napak lahko podaljša za največ 5 delovnih dni, pri čemer mora družba Telekom 

Slovenije d.d. o podaljšanju roka pred iztekom nemudoma obvestiti operaterja ter navesti in 

utemeljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako.  

9. Družba Telekom Slovenije d.d. mora v okviru izvrševanja obveznosti zagotavljanja enakega 

obravnavanja v svoji vzorčni ponudbi za veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji 

določiti naslednje pogodbene kazni: 

a) v primeru zamude pri izvedbi naročila visokokakovostnega dostopa je dolžna za prvih 10 dni 

zamude plačati pogodbeno kazen v višini 50% mesečne zakupnine za ustrezen visokokakovostni 

produkt za vsak posamezen dan in od 11. dne zamude dalje 150% mesečne zakupnine za ustrezen 

visokokakovostni produkt za vsak posamezen dan zamude, vendar v posameznem primeru 

zamude skupno ne več kot 18-kratnik mesečne zakupnine za ustrezen visokokakovostni produkt, 

pri čemer se tovrstna oblika pogodbene kazni upošteva tudi v primeru napačnega odgovora na 

poizvedbe, 

b) v primeru zamude pri odpravljanju napak je za vsako uro zamude dolžna plačati pogodbeno kazen 

v višini 5% mesečne zakupnine za ustrezen visokokakovostni produkt, vendar v posameznem 

primeru zamude skupno ne več kot 18-kratnik mesečne zakupnine za ustrezen visokokakovostni 

produkt. 

10. Družba Telekom Slovenije d.d. mora do 10. v mesecu za pretekli mesec operaterjem, s katerimi ima 

sklenjeno pogodbo o operaterskem dostopu, kot tudi agenciji, zagotoviti podatke o kakovosti 

visokokakovostnega dostopa (ločeno za posamezne storitve visokokakovostnega dostopa in različne 

nivoje kakovosti storitev (SLA)), ki so potrebni za preverjanje izvrševanja obveznosti enakega 

obravnavanja v skladu s to odločbo, pri čemer mora zagotoviti najmanj naslednje podatke, ki morajo 

biti prikazani ločeno za ponujanje storitev operaterjem in za ponujanje storitev sami sebi oziroma 

svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem, in sicer: 
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a) povprečni čas odgovora na poizvedbe v zvezi z informacijami glede visokokakovostnega dostopa 

(merjeno v urah) in povprečni čas odgovora na poizvedbe v primeru, da je za pripravo odgovora 

potrebno izvesti dodatne aktivnosti (merjeno v delovnih dnevih), 

b) povprečni čas za izvedbo naročila (priklop končnega uporabnika oziroma bazne postaje) v primeru 

bakrenega omrežja (merjeno v delovnih dnevih), 

c) povprečni čas za izvedbo naročila (priklop končnega uporabnika oziroma bazne postaje) v primeru 

optičnega omrežja za vsak razred priključka posebej (merjeno v delovnih dnevih), 

d) povprečni čas za odpravo napak, ki so vključene v SLA dogovor, za posamezno vrsto 

visokokakovostnega dostopa in nivo zagotavljanja kakovosti storitve (SLA) (merjeno v urah), 

e) povprečni čas za odpravo težjih napak, ki sicer niso vključene v SLA dogovor, za posamezno vrsto 

visokokakovostnega dostopa in nivo zagotavljanja kakovosti storitve (SLA) (merjeno v urah), delež 

odpravljenih težjih napak izven rednega delovnega časa, ki mora biti podan ločeno za delovne 

dneve, sobote, nedelje in praznike (izraženo v odstotkih). 

Družba Telekom Slovenije d.d. mora podatke prvič pripraviti najkasneje do 10. v mesecu za celotni 

pretekli mesec, ki sledi datumu objave vzorčne ponudbe na podlagi te odločbe. 

11. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru katere mora na 

svoji spletni strani objaviti vzorčno ponudbo za visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji, ki mora 

vsebovati pogoje, povezane z obveznostmi dostopa, zagotavljanja enakega obravnavanja ter 

cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, najmanj pa: 

a) tehnične pogoje in podatke za dostop do storitev visokokakovostnega dostopa, podroben opis 

izvajanja nivoja zagotavljanja kakovosti storitev (SLA), določila o plačilu pogodbene kazni (SLG), 

način obveščanja pri prijavi napak in najavi vzdrževalnih del in seznam kontaktnih oseb,  

b) cene vseh storitev visokokakovostnega dostopa, 

pri čemer mora vzorčno ponudbo za visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji v roku 60 dni od 

vročitve te odločbe dopolniti tako, da bo v besedilu upoštevala vse obveznosti, naložene s to odločbo. 

Objavljena vzorčna ponudba mora začeti veljati z dnem njene objave. Družba Telekom Slovenije d.d. 

mora na spremembe in dopolnitve vzorčne ponudbe vidno opozarjati s posebej objavljenim 

obvestilom. O objavi vzročne ponudbe ter o vseh njenih spremembah in dopolnitvah mora družba 

Telekom Slovenije d.d. obvestiti agencijo in vse operaterje, s katerimi ima sklenjene pogodbe za 

visokokakovostni dostop, najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb, razen v primeru, ko je s to 

odločbo določeno drugače. Do dneva uveljavitve nove vzorčne ponudbe mora družba Telekom 

Slovenije d.d. poslovati v skladu z vzorčno ponudbo, ki je v veljavi na dan izdaje te odločbe in ki jo je 

uveljavila na podlagi predhodno veljavne regulatorne odločbe.  

12. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, 

v okviru katere mora: 

a) za zakupljene vode s tradicionalnimi tehnologijami (SDH, PDH), zakupljene vode s sodobnimi 

tehnologijami (ethernet), visokokakovostni bitni tok na širokopasovnem dostopu za množični trg 
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(ADSL/VDSL in optični priključki) in ostale storitve oblikovati in uveljaviti stroškovno naravnane 

cene na podlagi stroškovne metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov s pribitkom (LRIC+) in 

na podlagi tekočih stroškov (CCA), z upoštevanjem vsakokrat veljavne primerne stopnje 

donosnosti naložbe na vložena sredstva (nominalno tehtano povprečje stroškov kapitala (WACC) 

pred davki), ki jo agencija izračunava za tradicionalna bakrena omrežja in za NGA omrežja, 

b) najkasneje v roku 60 dni od dokončnosti te odločbe nove cene (določene v 12. a) točki izreka te 

odločbe) objaviti ter jih istočasno uveljaviti, 

c) za preverjanje obveznosti iz 12. a) točke izreka te odločbe: 

- najkasneje v roku 60 dni od dokončnosti te odločbe pripraviti podrobne stroškovne 

kalkulacije posameznih storitev, ki prikazujejo dovolj podrobne elemente kalkulacij, ter jih 

istočasno posredovati agenciji skupaj z natančnim opisom uporabljenega modela 

stroškovnega računovodstva,  

- v primeru sprememb stroškovnih kalkulacij najkasneje v roku 30 dni od nastanka 

sprememb agenciji posredovati spremenjene stroškovne kalkulacije z natančnim opisom 

sprememb uporabljenega modela stroškovnega računovodstva, ter spremenjene cene 

istočasno objaviti ter jih uveljaviti najmanj 30 dni po njihovi objavi, 

d) za veleprodajne cene mesečnega najema zakupljenih vodov s tradicionalnimi tehnologijami (SDH, 

PDH), zakupljenih vodov s sodobnimi tehnologijami (ethernet) in visokokakovostnega bitnega 

toka na širokopasovnem dostopu za množični trg (ADSL/VDSL in optični priključki) upoštevati 

prepoved škarij cen oziroma obveznost zadostne razlike med maloprodajnimi in veleprodajnimi 

cenami, ki se nanaša na tiste storitve končnih uporabnikov, ki se zagotavljajo preko 

veleprodajnega visokokakovostnega dostopa na fiksni lokaciji. Pri izračunu veleprodajnih 

nereguliranih in maloprodajnih stroškov mora družba Telekom Slovenije d.d. upoštevati pristop 

enako učinkovitega operaterja (Equally Efficient Operator test; EEO) na podlagi stroškovne 

metodologije LRIC+ z upoštevanjem vsakokrat veljavne primerne stopnje donosnosti naložbe na 

vložena sredstva (nominalno tehtano povprečje stroškov kapitala (WACC) pred davki), ki jo 

agencija izračunava za tradicionalna bakrena omrežja in za NGA omrežja, 

e) pri uveljavitvi veleprodajnih cen mesečnega najema za storitve visokokakovostnega dostopa na 

fiksni lokaciji ne sme uveljaviti višjih cen od tistih, ki so izračunane na podlagi prepovedi škarij cen 

(kot določeno v prejšnji alineji), ter mora v primeru, da bi cene mesečnega najema, izračunane na 

podlagi metodologije LRIC+, presegle cene, izračunane v skladu z metodologijo prepovedi škarij 

cen, upoštevati slednje, 

f) za preverjanje obveznosti iz 12. d) točke izreka te odločbe enkrat letno in sicer najkasneje do 30. 

06. vsakega tekočega leta posredovati podrobne kalkulacije cen mesečnega najema (posebej za 

zakupljene vode s tradicionalnimi tehnologijami (PDH, SDH), za zakupljene vode s sodobnimi 

tehnologijami (ethernet) in posebej za visokokakovostni bitni tok na širokopasovnem dostopu za 

množični trg (ADSL/VDSL in optični priključki)), za preteklo poslovno leto, v katerih utemelji 

ustrezno razliko med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami mesečnega najema. Družba 

Telekom Slovenije d.d. mora prvič posredovati podrobne kalkulacije najkasneje do 30.6.2020, za 
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obdobje od uveljavitve cen po tej odločbi do konca poslovnega leta 2019. 

g) v prehodnem obdobju, to je do uveljavitve cen na podlagi te odločbe, ohraniti veleprodajne cene, 

ki jih je uveljavila na podlagi predhodno veljavne regulatorne odločbe. 

13. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc na podlagi 

stroškovne osnove tekočih stroškov (CCA) in na podlagi metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov 

(LRIC), v okviru katere mora:  

a) računovodske evidence za dejavnosti veleprodajnega visokokakovostnega dostopa na fiksni 

lokaciji voditi ločeno od računovodskih evidenc za ostale dejavnosti,  

b) voditi računovodske evidence ločeno zase in ločeno za ostale operaterje,  

c) ločeno voditi računovodske evidence za: 

- zakupljene vode s tradicionalnimi tehnologijami (SDH, PDH), 

- zakupljene vode s sodobnimi tehnologijami (ethernet), 

- visokokakovostni bitni tok na širokopasovnem dostopu za množični trg (ADSL/VDSL in 

optični priključki). 

Družba Telekom Slovenije d.d. mora agenciji predložiti ločene računovodske evidence najkasneje do 

30. 6. vsakega tekočega leta, ter v roku 30 dni po oddaji revidiranih letnih poročil Agenciji Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve, agenciji posredovati poročilo revizorja o računovodskih 

izkazih, in v primeru morebitnih sprememb, zahtevanih v poročilu revizorja o računovodskih izkazih, 

v istem roku posredovati tudi dopolnjene ločene računovodske evidence. 

 

14. Razveljavi se odločba Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. 38294-

1/2008-4 z dne 24. 6. 2008.  

15. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali.  

 

 

 


