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Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja na podlagi 22., 28. 
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 zadevi Analiza upoštevnega trga Javno dostopne mednarodne telefonske storitve na fiksni 
lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni 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 Javno dostopne mednarodne telefonske 
storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni 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 prepovedi omejevanja konkurence s 
postavljanjem prenizkih cen (tretja točka drugega odstavka 28. člena ZEKom), kjer je 
prenizka cena tista cena, ki je nižja od celotnih stroškov poslovanja, ki nastanejo v zvezi 
s to storitvijo, na enoto storitve. Stroškovni elementi takšne cene morajo izhajati iz 
sistema stroškovnega računovodstva. 

 
3. Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik 

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost prepovedi dajanja neupravičene prednosti 
določenim končnim uporabnikom (četrta točka drugega odstavka 28. člena ZEKom), pri 
čemer ne sme: 

- neposredno ali posredno, s kakršnimikoli sredstvi, nepošteno oz. neupravičeno 
diskriminirati kateregakoli rezidenčnega uporabnika pri zaračunavanju, postopkih, 
klasifikaciji, reguliranju ali dostopu do storitve  

- dajati nepoštene ali neupravičene prednosti glede kakovosti in cene kateremukoli 
rezidenčnemu uporabniku,  

- nepošteno oz. neupravičeno  onemogočiti dostopa oziroma storitve kateremukoli 
rezidenčnemu uporabniku 

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

uprave Libor Vončina, se naloži obveznost prepovedi neutemeljenega združevanja 
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določenih storitev (peta točka drugega odstavka 28. člena ZEKom), kar pomeni, da 
kupcu katerekoli storitve ne smejo pogojevati storitve na tem trgu s produktom oziroma 
storitvijo, ki je nudena v paketu s to storitvijo, a je kupec ne potrebuje. 

 
5. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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