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IZREK ODLOČBE št. 300-131/2005-127, z dne 10.04.2006 
Dokončnost odločbe 14.04.2006 
 
 
 
Na podlagi 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), 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 in 119/2005) v postopku določitve operaterja s 
pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu Širokopasovni dostop (medoperaterski trg), 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja 
družbi Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 
uprave Bojan Dremelj, naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 
1. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, je na upoštevnem trgu 

Širokopasovni dostop (medoperaterski trg) operater s pomembno tržno močjo. 
 
2. Telekomu Slovenije, d.d., se naloži obveznost, da ugodi vsem razumnim zahtevam za 

operaterski dostop do in uporabo določenih omrežnih elementov oziroma naprav, ki so 
nujno potrebne za širokopasovni dostop (26. člen ZEKom), v okviru katere:  
- se v dobri veri pogaja z operaterji, ki zahtevajo širokopasovni dostop do omrežja, 
- ne zavrne že odobrenega širokopasovnega dostopa do omrežja, 
- zagotovi širokopasovni dostop do omrežja na grosistični osnovi zaradi preprodaje le-

tega na maloprodajnem trgu, in sicer na nivoju dostopovnega multiplekserja DSLAM, 
na nivoju ATM vozlišča in na nivoju IP/MPLS usmerjevalnika, vse v skladu s pogoji 
vzorčne ponudbe, določenimi v 4. točki izreka odločbe, 

- zagotovi odprt operaterski dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov ali drugih 
pomembnih tehnologij, ki so nujno potrebni za širokopasovni dostop do omrežja.  

 
3. Telekomu Slovenije, d.d., se naloži obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja v 

zvezi z operaterskim dostopom (24. člen ZEKom), v okviru katere: 
- zagotavlja uporabo enakovrednih pogojev širokopasovnega dostopa do omrežja v 

enakovrednih okoliščinah za druge operaterje, ki zagotavljajo enakovredne storitve, 
- zagotavlja drugim operaterjem enako kakovostne storitve ter enako kakovostne in 

istočasne informacije v zvezi s širokopasovnim dostopom, kot jih zagotavlja samemu 
sebi ter svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem. 
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4. Telekomu Slovenije, d.d., se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru katere 

mora v 60 dneh od dokončnosti te odločbe, pripraviti in vidno objaviti na svoji spletni 
strani vzorčno ponudbo za širokopasovni dostop, na spremembe in dopolnitve te vzorčne 
ponudbe pa mora vidno opozarjati s posebej objavljenim obvestilom. O objavi navedene 
vzorčne ponudbe ter vseh njenih spremembah in dopolnitvah je dolžan obvestiti Agencijo 
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Vzorčna ponudba mora biti 
dovolj razčlenjena, tako da drugim operaterjem, ki želijo določeno storitev 
širokopasovnega dostopa, ni treba plačati zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za 
zahtevano storitev. V vzorčni ponudbi morajo biti opisane storitve, ki jih ponuja v zvezi s 
širokopasovnim dostopom, razčlenjene na komponente v skladu s tržnimi potrebami, ter 
z njimi povezanimi pogoji, vključno s cenami, razumno določenimi roki za izvedbo in 
sankcijami za nespoštovanje rokov za izvedbo v obliki primernih pogodbenih kazni.  

 
5. Telekomu Slovenije, d.d., se naloži obveznost oblikovanja stroškovno naravnanih cen in 

sistema stroškovnega računovodstva za storitve, ki sodijo na upoštevni trg Širokopasovni 
dostop (medoperaterski trg), v okviru katere mora: 

 
a. do 30.09.2006 vzpostaviti sistem stroškovnega računovodstva, ki temelji na 

tekočih stroških in metodi popolno alociranih stroškov ter   
b. do 30.11.2006 zagotoviti revidiranje tega sistema stroškovnega računovodstva 

s strani pooblaščenega revizorja, na svoji spletni strani objaviti opis 
vzpostavljenega sistema stroškovnega računovodstva, ki prikazuje glavne 
kategorije, po katerih so stroški razvrščeni v skupine in pravila, ki se uporabljajo 
za razporeditev stroškov skupaj s poročilom revizorja, in o objavi obvestiti 
Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, 

c. do 31.12.2006 v skladu z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 
računovodstva oblikovati in objaviti stroškovno naravnane cene 
širokopasovnega dostopa do omrežja in poslati Agenciji za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije stroškovno dokumentacijo in podrobnejšo 
kalkulacijo objavljenih cen, iz katere bodo razvidni vsi elementi cene, vključno s 
stroškovno strukturo lastne cene, 

d. od dokončnosti te odločbe in do oblikovanja in objave cen v skladu s tretjo 
alinejo te točke izreka oblikovati cene storitev širokopasovnega dostopa do 
omrežja na način, ki preprečuje pojav škarij cen; cene na grosističnem trgu 
morajo omogočati učinkovitemu operaterju, ki je uporabnik grosistične storitve 
dostopa z bitnim tokom, realizacijo razumnega donosa pri izvajanju 
konkurenčnosti izpostavljenih storitev na maloprodajnem trgu. 

 
6. Telekomu Slovenije d.d., se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc, v okviru 

katere mora začeti s 01.05.2006 voditi ločene računovodske evidence za dejavnosti, 
ki sodijo na upoštevni trg Širokopasovni dostop (medoperaterski trg) ločeno od 
računovodskih evidenc za ostale dejavnosti. 

 
7. V tem upravnem postopku niso nastali stroški postopka. 
 
 
 

145 060418_trg12_izrek_odlocbe.doc Stran 2 od 2
 


	IZREK ODLOČBE št. 300-131/2005-127, z dne 10.04.2006
	ODLOČBO

