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Zadeva: Izrek odločbe, št. 300-164/2004/31, dokončnost odločbe: 

28. oktober 2005 
 
 
 
Na podlagi 22., 28., 29. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 
43/04 in 86/04), določb Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS, št. 
77/04), določb Splošnega akta o minimalnem naboru zakupljenih vodov (Uradni list RS, št. 
96/04) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
22/05 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z analizo upoštevnega trga Minimalni nabor 
zakupljenih vodov (maloprodajni 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 Libor Vončina, naslednjo 
 
 
 

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

zakupljenih vodov (maloprodajni  trg) operater s pomembno tržno močjo. 
 
2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, mora na celotnem območju Republike 

Slovenije nediskriminatorno, stroškovno naravnano in pregledno zagotavljati naslednji 
minimalni nabor zakupljenih vodov s pripadajočimi značilnostmi in standardi: 
- Analogne zakupljene vode govorne pasovne širine navadne kakovosti (dvožične po 

ETSI EN 300 448 oziroma ETS 300 448 ali štirižične po ETSI EN 300 451 oziroma 
ETS 300 451); 

- Analogne zakupljene vode govorne pasovne širine posebne kakovosti (dvožične po 
ETSI EN 300 449 oziroma ETS 300 449 ali štirižične po ETSI EN 300 452 oziroma 
ETS 300 452); 

- Digitalne zakupljene vode s hitrostjo prenosa podatkov 64kbit/s  po ETSI EN 300 288 
in ETSI EN 300 289 oziroma po ETS 300 288, ETS 300 288/A1 in ETS 30289; 

- Digitalne zakupljene vode s hitrostjo prenosa podatkov 2048 kbit/s - E1 
(nestrukturiran) po ETSI EN 300 418 in ETSI EN 300 247 oziroma po ETS 300 418, 
ETS 300 247 in ETS 300 247/A1 

- Digitalne zakupljene vode s hitrostjo prenosa podatkov 2048 kbit/s - E1 (strukturiran) 
po ETSI EN 300 418 in ETSI EN 300 419 oziroma po ETS 300 418 in ETS 300 419 

 
3. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana mora v povezavi z načinom zagotavljanja 

minimalnega nabora zakupljenih vodov iz druge točke izreka te odločbe: 
- v roku 45 dni po prejemu te odločbe zagotoviti enotno objavo informacij iz Splošnega 

akta o minimalnem naboru zakupljenih vodov (Uradni list št. 96/04) bodisi s 
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posebnimi Splošnimi pogoji za minimalni nabor zakupljenih vodov, z dopolnitvijo 
obstoječih Splošnih pogojev za zakup kapacitete zakupljenih vodov v omrežju  
Telekoma Slovenije ali na drug primeren način; 

- do 1.1.2006 preiti na sistem stroškovnega računovodstva, ki temelji na tekočih 
stroških in metodi popolno alociranih stroškov,  

- do 31.3.2006 zagotoviti revidiranje sistema stroškovnega računovodstva iz prejšnje 
alineje s strani usposobljenega neodvisnega revizorja ter skladno z drugim 
odstavkom 5. člena Splošnega akta o minimalnem naboru zakupljenih vodov v 30 
dneh po reviziji Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
poslati opis uveljavljenega sistema stroškovnega računovodstva, ki prikazuje glavne 
kategorije, po katerih so stroški razvrščeni v skupine in pravila, ki se uporabljajo za 
razporeditev stroškov, ter 

- dan po zaključeni reviziji sistema stroškovnega računovodstva iz 2. alineje te točke 
izreka oziroma najkasneje do 31.7.2006 oblikovati stroškovno usmerjene cene. 

 
4. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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