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Izrek odločbe št. 300-111/2005/18, z dne 20. 1. 2006 
 
 
Na podlagi 22., 23., 26., in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 43/04 in 86/04), določb Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS, št. 
77/04) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
22/05 – UPB1) v zvezi z analizo upoštevnega trga Zaključevanje govornih klicev v 
posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg), Agencija za pošto in 
elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja družbi  Western 
Wireless International d.o.o., Brnčičeva c. 49, Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor 
Steven Fast, naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 
 
1. Družba Western Wireless International d.o.o., Brnčičeva c. 49, Ljubljana, je na 

upoštevnem trgu Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih 
omrežjih (medoperaterski trg) operater s pomembno tržno močjo. 

 
2. Družbi Western Wireless International d.o.o., Brnčičeva c. 49, Ljubljana, se naloži 

obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in 
njihove uporabe, v okviru katere: 
− ugodi vsem razumnim zahtevam za dostop do omrežnih elementov oziroma naprav v 

okviru svojega javnega mobilnega telefonskega omrežja, ki so nujno potrebni za 
zaključevanje govornih klicev v tem omrežju (1. točka drugega odstavka 26. člena 
ZEKom), 

− zagotovi odprt operaterski dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov ali drugih 
pomembnih tehnologij, ki so nujno potrebni za zaključevanje govornih klicev v tem 
omrežju (5. točka drugega odstavka 26. člena ZEKom), 

− zagotovi operaterski dostop do sistemov za podporo obratovanju ali podobnih 
sistemov programske opreme, ki so potrebni za zagotovitev pravične konkurence pri 
izvajanju storitve zaključevanja govornih klicev v tem omrežju (8. točka drugega 
odstavka 26. člena ZEKom), 

− se v dobri veri pogaja z operaterji, ki zahtevajo dostop do javnega mobilnega 
telefonskega omrežja zaradi zaključevanja govornih klicev v tem omrežju (2. točka 
drugega odstavka 26. člena ZEKom), 

− ne zavrne že odobrenega dostopa do javnega mobilnega telefonskega omrežja v 
delu, ki je potreben zaradi zaključevanja govornih klicev v tem omrežju (3. točka 
drugega odstavka 26. člena ZEKom). 

 
3. Družbi Western Wireless International d.o.o., Brnčičeva c. 49, Ljubljana, se naloži 

obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru katere objavi na svoji spletni strani pogoje 
(tehnične specifikacije, cene in druge pogoje), ki jih je potrebno izpolniti za dostop do 
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svojega javnega mobilnega telefonskega omrežja, za zaključevanje govornih klicev v tem 
omrežju, v roku 90 dni od dokončnosti te odločbe (prvi odstavek 23. člena ZEKom). 

 
4. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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