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Izrek odločbe, št. 300-165/2004/65,  
dokončnost odločbe: 19. januar 2006 
 
 
Na podlagi 22., 23., 24., 26., 27. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. 
RS, št. 43/04 in št. 86/04; v nadaljnjem besedilu: ZEKom), določb Splošnega akta o določitvi 
upoštevnih trgov (Ur. l. RS št. 77/04) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. l. RS št. 22/05 – UPB1 in 119/05) v zvezi z analizo upoštevnega trga 
Dostopovni deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg), Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja družbi Telekom Slovenije 
Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave Libor Vončina, naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
1. Družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je na upoštevnem trgu 

Dostopovni deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg) operater s pomembno tržno 
močjo. 

 
2. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost dopustitve 

operaterskega dostopa (26.člen ZEKom), v okviru katere: 
− ne zavrne že odobrenega operaterskega dostopa za  dostopovne dele zakupljenih 

vodov, 
− se v dobri veri pogaja z operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop za dostopovne 

dele zakupljenih vodov, 
− ugodi vsem razumnim zahtevam za operaterski dostop do in uporabo določenih 

omrežnih elementov in povezanih zmogljivosti, ki tvorijo trg ali del trga  dostopovnih 
delov zakupljenih vodov, vključno s preprodajo le teh na maloprodajnem trgu 

− mora biti zahteva izvršena, kakor hitro je praktično mogoče, pod poštenimi in 
razumnimi pogoji in cenami, ki so določene v točki 5. izreka te odločbe, 

 
3. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost 

zagotavljanja enakega obravnavanja (24.člen ZEKom) v zvezi z operaterskim dostopom 
za dostopovne dele zakupljenih vodov tako, da: 
− zagotavlja enakovredne pogoje za dostopovne dele zakupljenih vodov v 

enakovrednih okoliščinah za druge operaterje, ki zagotavljajo enakovredne storitve 
ter 

− zagotavlja drugim operaterjem enako kakovostne storitve in informacije v zvezi z 
dostopovnimi deli zakupljenih vodov pod enakimi pogoji kot za svoje storitve ali 
storitve svojih hčerinskih družb. 

 
4. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost 

zagotavljanja preglednosti (23.člen ZEKom), v okviru katere: 
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− pripravi vzorčno ponudbo dostopovnih delov zakupljenih vodov v svojem omrežju in 
jo objavi na svoji spletni strani v 30 dneh od dokončnosti te odločbe, 

− mora v vzorčni ponudbi za svojo ponudbo dostopovnih delov zakupljenih vodov v 
omrežju Telekoma Slovenije d.d., objaviti cene vsaj za hitrosti do 155 Mbit/s skupaj z 
morebitnimi popusti in drugimi pogoji, roki izvedbe in uporabe ter parametri kakovosti 
prenosa in vse tehnične vmesnike in standarde, ki jih morajo ti vmesniki izpolnjevati, 

− v vzorčni ponudbi pregledno prikaže način kalkulacije, v primeru da dovoljuje 
upoštevanje multipleksiranja signalov, 

− objavi splošne pogoje kot prilogo vzročne ponudbe, 
− vsako spremembo veljavne vzorčne ponudbe dostavi agenciji in jo objavi na svoji 

spletni strani najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo spremembe. 
 

5. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost cenovnega 
nadzora (27. člen ZEKom), v okviru katere:  
- oblikuje cene mesečne zakupnine in priključnine dostopovnih delov zakupljenih vodov 

tako, da je grosistična cena določena na podlagi metode maloprodajna cena minus, 
kjer je minus enak 8,7%, pri čemer se upošteva maloprodajna cena in hitrosti, ki so 
objavljene v veljavnem maloprodajnem ceniku, 

- mora preoblikovati lestvico popustov na vsoto mesečne zakupnine na način, da bo 
omogočala bolj enakomerno razporeditev zakupnikov v razrede, 

- mora preoblikovati lestvico popustov na lojalnost tako, da je največja doba vezave 7 
let  

- cene in popusti iz te točke izreka te odločbe začnejo veljati v 30 dneh od dokončnosti 
te odločbe.  

 
6. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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