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Številka: 06103-3/2018/15 
Datum:   18. 12. 2018 

 
 
 

Agencija za elektronska komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Agencija) izdaja na podlagi drugega  odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US, v nadaljevanju: ZEKom-1), ob 
uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS št: 43/2007, v nadaljevanju: ZIN) in 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 
82/2013, v nadaljevanju ZUP), v postopku nadzora nad izvrševanjem obveznosti v zvezi z 
izvrševanjem obveznosti naloženih z odločbo agencije št.: 38244-1/2017/29 z dne 5.12.2017 (v 
nadaljevanju: odločba) za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji, in sicer obveznosti iz 12. točke 
glede rokov za izvedbo priklopov končnega uporabnika v primeru bakrenega, glede rokov za izvedbo 
priklopov končnega uporabnika v primeru optičnega omrežja družbi Telekom Slovenije d.d., 
Cigaletova 15, Ljubljana, po uradni dolžnosti naslednjo 
 

ODLOČBO 
 

1. Družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, mora do 15. 1. 2019 sprejeti in 
najkasneje do 1. 05. 2019 implementirati ustrezne organizacijske in/ali tehnične ukrepe s 
katerimi bo izvedla priključitve v rokih naloženih v c. in d. alineji 12. točke odločbe 38244-
1/2017/29 z dne 5. 12.2017 v kateri so določeni roki za izvedbo priklopov končnega uporabnika 
ter o vseh sprejetih ukrepih ob poteku roka obvestiti agencijo. 

2. Družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, mora agenciji v obdobju od 1. 6. 2019 
do 31. 1. 2020 do 15. dne v tekočem mesecu poslati za pretekli mesec v elektronski obliki izpis 
vseh izvedenih naročil operaterjev in maloprodajne enote družbe Telekom Slovenije d.d., za 
priklop končnega uporabnika v primeru bakrenega omrežja in v primeru optičnega omrežja. Izpis 
mora vsebovati najmanj naslednje postavke: a) identifikacijska številka naročila, b) tip omrežja 
(bakreno/optično omrežje), c) razred priključka, d) datum prejema pozitivnega odgovora na 
preveritev preko istega informacijskega sistema, e) datum naročila, f) datum izvedbe naročila, 
g) operater (vključno z maloprodajno enoto družbe Telekom Slovenije d.d.), ki je naročil 
priključitev, h) začetni in končni datum dogodkov, ki niso na strani družbe Telekom Slovenije d.d. 
in se ne upoštevajo pri izračunu efektivnega roka izvedenega naročila izračunanega v delovnih 
dneh. 

3. Stroški v tem postopku niso nastali. 
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