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IZREK ODLOČBE št. 3824-50/2007-3 z dne 11.10.2007 
Dokončnost odločbe: 15.10.2007  
 
 
 
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 in 105/06), v postopku določitve operaterja s pomembno tržno močjo na 
upoštevnem trgu »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« direktor Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja družbi Telekom 
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave mag. Bojan Dremelj, 
naslednjo 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Družba Telekom Slovenije d.d. je na upoštevnem trgu »Širokopasovni dostop 
(medoperaterski trg)« operater s pomembno tržno močjo. 

 
2. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost, da ugodi vsem razumnim 

zahtevam za operaterski dostop do omrežnih elementov in zmogljivosti, ki so 
potrebne za dostop z bitnim tokom, v okviru katere:  

 
- mora zagotoviti dostop do svojega omrežja na nivoju BRAS in na nivoju 

regijske oziroma nacionalne priključne točki na IP/MPLS omrežju, ter v zvezi s 
tem omogočiti dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov in drugih tehnologij  

 

- se mora z operaterji, ki zahtevajo dostop z bitnim tokom, pogajati v dobri veri  
 

- mora v 60 dneh od vročitve te odločbe vzpostaviti spletno aplikacijo, preko 
katere bodo zainteresirani operaterji lahko posredovali naročila ter prijavljali 
morebitne napake v zvezi s storitvami dostopa z bitnim tokom.  

 
3. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja enakega 

obravnavanja, v okviru katere: 
 

- mora pri zagotavljanju storitve dostopa z bitnim tokom za druge operaterje, ki 
zagotavljajo širokopasovne storitve končnim uporabnikom, v enakovrednih 
okoliščinah uporabljati enakovredne pogoje dostopa do omrežja. 

 

- mora pri zagotavljanju storitve dostopa z bitnim tokom drugim operaterjem 
zagotavljati enako kakovostne storitve ter enako kakovostne in istočasne 
informacije, kot jih zagotavlja sami sebi oziroma svojim partnerskim družbam.  

 

- mora zagotoviti tako obliko dostopa z bitnim tokom, da bo operaterjem 
omogočala ponujanje IP telefonije (VoIP), IP televizije (IPTV) in videa na 
zahtevo (video on demand) na maloprodajnem trgu na enak način kot to 
omogoča sami sebi oziroma svojim partnerskim družbam. 



 

 
4. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v 

okviru katere: 
 

- mora imeti objavljeno vzorčno ponudbo za dostop z bitnim tokom, iz katere so 
razvidne storitve, ki jih v zvezi s tem ponuja, vključno s cenami, razumno 
določenimi roki za izvedbo ter sankcijami za primer nespoštovanja izvedbenih 
rokov. 

 

- mora morebitne spremembe in dopolnitve vzorčne ponudbe objaviti vsaj 30 
dni pred njihovo uveljavitvijo. 

 

- mora obstoječo »Vzorčno ponudbo za širokopasovni dostop do interneta« do 
1.11.2007 dopolniti tako, da bo v besedilu upoštevala obveznosti, ki so ji 
naložene s to odločbo  

 
5. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost cenovnega nadzora in 

stroškovnega računovodstva v okviru katere: 
 

- mora voditi stroškovno računovodstvo, ki temelji na tekočih stroških (CCA) in 
metodi popolno alociranih stroškov (FAC) ter pri tem upoštevati priporočila in 
smernice Evropske Komisije in Evropske skupine regulatorjev (ERG). 

 

- mora imeti javno objavljen opis sistema stroškovnega računovodstva iz 
prejšnje alineje te točke, iz katerega bodo razvidne najmanj glavne kategorije, 
po katerih so stroški razvrščeni v skupine, in pravila, ki se uporabljajo za 
razporeditev stroškov.  

 

- mora do 1.11.2007 cene naročnine dostopa z bitnim tokom na nivoju BRAS 
oblikovati po metodi »maloprodajna cena - x«, pri čemer je vrednost x za 
posamezne prenosne hitrosti razvidna iz naslednje tabele: 

  
 Prenosna hitrost: do 512 Kbit/s 1024 Kbit/s 2048 Kbit/s 10240 Kbit/s od 20480 Kbit/s 

Vrednost 
diskontnega faktorja 

(x) glede na 
posamezno 

prenosno hitrost  

45% 45%  46%  60%  66% 

 
- mora do 1.11.2007 cene naročnine dostopa z bitnim tokom na nivoju regijske 

oziroma nacionalne priključne točke na IP/MPLS omrežju oblikovati po metodi 
»maloprodajna cena - x«, pri čemer je vrednost x za posamezne prenosne 
hitrosti razvidna iz naslednje tabele: 

                    

 Prenosna hitrost: do 512 Kbit/s 1024 Kbit/s 2048 Kbit/s 10240 Kbit/s od 20480 Kbit/s 
Vrednost 

diskontnega faktorja 
(x) glede na 
posamezno 

prenosno hitrost 

43% 43% 44% 59% 66% 

 
- mora cene ostalih storitev, ki jih zagotavlja na upoštevnem trgu (priklop na 

priključno točko na lokaciji ponudnika, vzpostavitev oziroma priklop za 
posamezni navidezni kanal do končnega uporabnika, preklic naročila in 
izključitev) oblikovati tako, da bodo stroškovno naravnane,  

 

- mora v zvezi s cenami za storitve iz prejšnje alineje najkasneje do 30.6.2008 
agenciji posredovati stroškovne kalkulacije za obračunsko obdobje od 
1.1.2007 do  31.12.2007, iz katerih bodo razvidni vsi elementi za preveritev 
cene, ter izpis iz registra osnovnih sredstev.     



 

 
 

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

 
- računovodske evidence za dejavnosti, ki sodijo na upoštevni trg 

Širokopasovni dostop (medoperaterski trg) voditi ločeno od računovodskih 
evidenc za ostale dejavnosti. 

 

- znotraj računovodskih evidenc za dejavnosti, ki sodijo na upoštevni trg 
Širokopasovni dostop (medoperaterski trg) voditi računovodske evidence za 
storitve, ki jih zagotavlja svoji maloprodajni enoti, ločeno od računovodskih 
evidenc za storitve, ki jih zagotavlja drugim operaterjem.  

 

- najkasneje do 30.6.2008 agenciji posredovati ločene računovodske evidence 
iz prejšnjih dveh alinej, pri čemer morajo le-te zajemati podatke obračunskega 
obdobja od 1.1.2007 do 31.12.2007.    

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

Slovenije, št.  300-131/2005-127 z dne 7.4.2006. 
 
8. V tem upravnem postopku stroški niso nastali. 
 

 


