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Izrek odločbe št. 300-108/2005-23, dokončnost odločbe: 28. 12. 2005 
 
 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja na podlagi 22., 23., 
24., 25., 26., 27. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in 
86/04), 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 – uradno 
prečiščeno besedilo), v zvezi z Analizo upoštevnega trga Zaključevanje klicev v posamičnih 
javnih telefonskih omrežij na fiksni lokaciji (medoperaterski trg), po uradni dolžnosti, družbi 
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave Libor 
Vončina, naslednjo 
 

ODLOČBO 
 
1. Družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, je na upoštevnem trgu Zaključevanje klicev v posamičnem javnem 
telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg) operater s pomembno tržno 
močjo. 

 
2. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 100 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost dopustitve operaterskega dostopa do 
določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, v okviru katere: 
- ugodi vsem razumnim zahtevam za dostop do določenih omrežnih elementov 

oziroma naprav v okviru svojega javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji, ki so 
nujno potrebni za zaključevanje klicev v tem omrežju (prva točka drugega odstavka 
26. člena ZEKom), 

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

- se v dobri veri pogaja z operaterji, ki zahtevajo dostop do javnega telefonskega 
omrežja na fiksni lokaciji zaradi zaključevanja klicev v tem omrežju (druga točka 
drugega odstavka 26. člena ZEKom), 

- ne zavrne že odobrenega dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji 
v delu, ki je potreben zaradi zaključevanja klicev v tem omrežju (tretja točka drugega 
odstavka 26. člena ZEKom). 

 
3. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 100 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja, v okviru 
katere: 
- zagotavlja uporabo enakovrednih pogojev zaključevanja klicev v javnem telefonskem 

omrežju na fiksni lokaciji v enakovrednih okoliščinah za druge operaterje, ki 
zagotavljajo enakovredne storitve (prva točka drugega odstavka 24. člena ZEKom), 
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- zagotavlja drugim operaterjem enako kakovostne storitve in informacije v zvezi z 
zaključevanjem klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji pod enakimi 
pogoji kot za svoje storitve ali storitve svojih hčerinskih ali partnerskih podjetij (druga 
točka drugega odstavka 24. člena ZEKom). 

 
4. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 100 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru katere: 
- pripravi in objavi na svoji spletni strani vzorčno ponudbo za medomrežno 

povezovanje zaradi zaključevanja klicev v tem omrežju v 60 dneh od dokončnosti te 
odločbe (drugi odstavek 23. člena ZEKom). 
 

5. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 100 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 
uprave Libor Vončina, se naloži obveznost glede stroškovne naravnanosti cen in sistema 
stroškovnega računovodstva, v okviru katere: 
- oblikuje stroškovne naravnane cene zaključevanja klicev v javnem telefonskem 

omrežju na fiksni lokaciji, ki morajo temeljiti na tekočih stroških in metodi popolno 
alociranih stroškov (prvi odstavek 27. člena ZEKom), 

- do 31.05.2006 vzpostavi, za podporo stroškovni naravnanosti cen, sistem 
stroškovnega računovodstva, ki temelji na tekočih stroških in metodi popolno 
alociranih stroškov ter do 31.07.2006 zagotovi revidiranje tega sistema stroškovnega 
računovodstva s strani pooblaščenega revizorja (peti in šesti odstavek 27. člena 
ZEKom), 

- objavi na svoji spletni strani najkasneje do 31.07.2006 opis vzpostavljenega 
revidiranega 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. O objavi obvesti Agencijo za pošto in 
elektronske komunikacije Republike Slovenije (šesti odstavek 27. člena ZEKom), 

- v skladu z vzpostavljenim sistemom stroškovnega računovodstva oblikuje in objavi 
stroškovno naravnane cene zaključevanja klicev v javnem telefonskem omrežju na 
fiksni lokaciji in pošlje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije stroškovno dokumentacijo in kalkulacije stroškov za objavljene cene 
najkasneje do 30.09.2006 (peti odstavek 27. člena ZEKom), 

- v 60 dneh od dokončnosti te odločbe in do oblikovanja in objave cen v skladu s četrto 
alinejo te točke izreka, oblikuje razumne cene za zaključevanje klicev v javnem 
telefonskem omrežju na fiksni lokaciji. V skladu s tem v roku 60 dni od dokončnosti te 
odločbe Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije tudi 
predloži utemeljitev razumnosti cen in podrobno kalkulacijo cen, iz katere bodo 
razvidni vsi elementi cene, vključno s stroškovno strukturo lastne cene, in podroben 
opis uporabljene metode kalkulacije v skladu z obrazložitvijo. 

 
6. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 100 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc, v okviru 
katere: 
- začne z 01.05.2006 voditi ločene računovodske evidence za dejavnost povezano z 

zaključevanjem klicev v posamičnem javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji 
ločeno od računovodskih evidenc za ostale dejavnosti (prvi odstavek 26. člen 
ZEKom), 

- zagotovi preglednost svojih grosističnih cen (drugi odstavek 25. člena ZEKom). 
 
7. V tem upravnem postopku niso nastali stroški postopka. 
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