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Izrek odločbe št. 300-163/2004/40, dokončnost odločbe: 28. 12. 2005 
 
Na podlagi 22., 28. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
43/04 in št. 86/04), 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 - uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z analizo upoštevnega trga Javno dostopne 
nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg), 
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni 
dolžnosti izdaja družbi Telekom Slovenija d.d. Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo zastopa 
predsednik uprave Libor Vončina, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 
Družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je na upoštevnem trgu Javno 
dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike 
(maloprodajni trg) operater s pomembno tržno močjo. 
 
Družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost, ki vključuje 
prepoved omejevanja konkurence s postavljanjem prenizkih cen pri čemer mora:  

- do 01.03.2006 vzpostaviti nov sistem stroškovnega računovodstva, ki temelji na 
tekočih stroških in popolno alociranih stroških,  

- najkasneje do 31.5.2006 s strani pooblaščenega revizorja zagotoviti revidiranje 
sistema stroškovnega računovodstva iz prve alineje te točke izreka, 

- Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije posredovati 
najkasneje do 31.5.2006 opis vzpostavljenega sistema stroškovnega računovodstva, 
ki prikazuje najmanj glavne kategorije, po katerih so stroški razvrščeni v skupine in 
pravila, ki se uporabljajo za razporeditev stroškov skupaj s poročilom revizorja, 

- dan po zaključeni reviziji sistema stroškovnega računovodstva in najkasneje do 
30.9.2006 oblikovati in objaviti nove stroškovno usmerjene cene javno dostopnih 
nacionalnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike, ki so 
oblikovane v skladu s sistemom stroškovnega računovodstva iz prve alineje te točke 
izreka, 

- najkasneje do 30.9.2006 Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije posredovati stroškovno dokumentacijo in kalkulacijo stroškov za objavljene 
cene iz četrte alineje te točke izreka. 

 
3.  V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 

 


