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IZREK ODLOČBE št. 3824-14/2007-3 z dne 13.4.2007 
 
dokončnost odločbe: 16.4.2007 
 
 
Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
13/2007-UPB1), 3. člena 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. 
24/06-UPB2), v postopku določitve operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu 
»Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih omrežjih (medoperaterski trg)«, 
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni 
dolžnosti izdaja družbi Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, ki jo zastopa glavni izvršni 
direktor Klavdij Godnič, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Družba Mobitel d.d. je na upoštevnem trgu »Zaključevanje govornih klicev v 
posamičnih javnih mobilnih omrežjih (medoperaterski trg)« operater s pomembno 
tržno močjo. 

 
2. Družbi Mobitel d.d. se naloži obveznost dopustitve operaterskega dostopa do 

določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe (26. člen ZEKom), v okviru 
katere: 

 
- mora v roku 30 dni od prejema popolne vloge ugoditi vsem razumnim zahtevam 

za dostop do omrežnih elementov oziroma naprav in odobriti odprt operaterski 
dostop do tehničnih vmesnikov in drugi pripadajočih zmogljivosti, potrebnih za 
zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju 

- se mora v dobri veri pogajati z operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop, 
potreben za zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem 
telefonskem omrežju, 

- ne sme zavrniti že odobrenega operaterskega dostopa, potrebnega za 
zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju 

 
3. Družbi Mobitel d.d. se naloži obveznost enakega obravnavanja (24. člen ZEKom), v 

okviru katere mora operaterjem, ki zahtevajo operaterski dostop, potreben za 
zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju, v 
enakih okoliščinah ponuditi enake pogoje za zaključevanje govornih klicev ter jim v 
zvezi s tem zagotavljati enako kakovostne storitve in informacije, kot jih zagotavlja 
svojim notranje organizacijskim enotam, povezanim oziroma partnerskim družbam.  

 
4. Družbi Mobitel d.d. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti (23. člen ZEKom), 

v okviru katere mora: 
 



 

- v roku 30 dni od dokončnosti te odločbe na svojih spletnih straneh objaviti 
vzorčno ponudbo, iz katere so jasno razvidne tehnične specifikacije, cene in vsi 
drugi nujni pogoji za dostop do njenega javnega mobilnega telefonskega omrežja 
za zaključevanje govornih klicev.  

- na spletnih straneh objaviti vsako nameravano spremembo vzorčne ponudbe 30 
dni pred njeno uveljavitvijo.    
 

5. Družbi Mobitel d.d. se naloži obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega 
računovodstva (27. člen ZEKom) v okviru katere: 

 
- mora ceno zaključevanja govornih klicev iz javnih mobilnih telefonskih omrežij s 

prvim dnem naslednjega meseca od veljavnosti te odločbe prilagoditi tako, da bo 
ta enaka najnižji izračunani stroškovno naravnani ceni za zaključevanje klicev v 
javnih mobilnih telefonskih omrežjih v Republiki Sloveniji in ne bo znašala več kot 
0,0681€ (16,33 SIT) brez DDV 

- mora najkasneje do 1.9.2007 uveljaviti izenačenje cen zaključevanja klicev iz 
javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji s cenami zaključevanja klicev iz javnih 
mobilnih telefonskih omrežij, pri čemer cen zaključevanja klicev iz javnih 
telefonskih omrežij na fiksni lokaciji do navedenega datuma ne sme zvišati, 

- mora pri oblikovanju cen storitev, ki so povezane s storitvijo zaključevanja klicev v 
njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju, upoštevati stroškovno 
naravnanost in na zahtevo agencije cene teh storitev ustrezno utemeljiti 

- mora najkasneje do 30.6.2007 agenciji posredovati natančen opis sistema 
stroškovnega računovodstva, ki temelji na preteklih stroških in metodi popolno 
alociranih stroškov (FAC HCA), in ki mora vsebovati vsaj glavne kategorije po 
katerih so stroški razvrščeni v skupine ter pravila razporejanja stroškov in  
uporabljene ključe.  Hkrati mora krajšo različico objaviti na svoji spletni strani, 

- mora najkasneje do 31.03.2008 izračunati ceno zaključevanja govornih klicev v 
svojem javnem mobilnem telefonskem omrežju na podlagi preteklih stroškov in 
metodi popolne alokacije stroškov (FAC HCA) in hkrati Agenciji posredovati 
podrobno stroškovno dokumentacijo in kalkulacijo stroškov na podlagi podatkov iz 
preteklega koledarskega leta, pri čemer mora biti iz te kalkulacije razvidna jasna 
razdelitev stroškov omrežnih elementov ter osnova za razporeditev posrednih in 
neposrednih stroškov, 

- mora najkasneje do 31.3.2009 izračunati ceno zaključevanja govornih klicev v 
svojem javnem mobilnem telefonskem omrežju na podlagi metode dolgoročnih 
inkrementalnih stroškov (LRIC), in hkrati agenciji posredovati podrobno 
stroškovno dokumentacijo in kalkulacijo stroškov na podlagi podatkov iz 
preteklega koledarskega leta, pri čemer mora biti iz kalkulacije razvidna jasna 
razdelitev stroškov omrežnih elementov ter osnova za razporeditev posrednih in 
neposrednih stroškov, 

- mora pri oblikovanju cen in alokaciji stroškov na stroškovne nosilce dosledno 
upoštevati priporočila Evropske komisije in smernice ERG ter načela vzročnosti, 
objektivnosti, doslednosti, transparentnosti in vzorčenja. 

 

6. Družbi Mobitel d.d. se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc (25. člen 
ZEKom), v okviru katere mora: 
- ločiti računovodske evidence za dejavnost, povezano z zaključevanjem govornih 

klicev v javnem mobilnem telefonskem omrežju, od računovodskih evidenc za 
ostale dejavnosti, 

- znotraj računovodske evidence za dejavnost, povezano z zaključevanjem 
govornih klicev v javnem mobilnem telefonskem omrežju, ločiti računovodske 
evidence za storitve, ki ji zagotavlja sami sebi, od storitev, ki jih zagotavlja ostalim 
operaterjem, 



 

- najkasneje do 31.3.2008, ko družba že razpolaga s končnimi podatki za preteklo 
koledarsko leto, agenciji posredovati ločene računovodske evidence po 
metodologiji FAC HCA, kot izhaja iz prve in druge alineje, 

- najkasneje do 31.3.2009, ko družba že razpolaga s končnimi podatki za preteklo 
koledarsko leto, agenciji posredovati ločene računovodske evidence po 
metodologiji LRIC, kot izhaja iz prve in druge alineje 

 
7. Razveljavi se odločba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 

Slovenije, št. 300-107/2005/19 z dne 20.1.2006  
 
8.   V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali 

 


