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Zadeva: Odgovor na pridobljena mnenja in pripombe v zvezi z 

javnim posvetom o analizi upoštevnega trga 4 »Dostop 
do (fizične) omrežne infrastrukture s sodostopom ali 
razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji 
(medoperaterski trg)« in o analizi upoštevnega trga 5 
»Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« 

 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Agencija),  je na podlagi 21. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS  
13/07-UPB1 in 102/07-ZDRad; v nadaljevanju ZEKom) izdelala analizo upoštevnega trga 4 
»Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture s sodostopom ali razvezanim dostopom) na 
fiksni lokaciji« in analizo upoštevnega trga 5 »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)«. 
 
Agencija je dne 11.11.2010 v skladu s 95. členom ZEKom predložila analizi v postopek 
javnega posvetovanja tako, da ju je objavila na svojih spletnih straneh1.  
 
V obeh analizah je bilo ugotovljeno, da je operater s pomembno tržno močjo družba Telekom 
Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, za katero je skladno z drugim odstavkom 22. 
člena ZEKom Agencija predlagala naložitev naslednjih obveznosti: obveznost dopustitve 
operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, obveznost 
zagotavljanja enakega obravnavanja, obveznost zagotavljanja preglednosti, obveznost 
cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, obveznost ločitve računovodskih 
evidenc.  
  
Ker je Agencija pri sprejemanju ukrepov in oblikovanju politik na trgu elektronskih 
komunikacij dolžna pridobiti mnenje zainteresirane javnosti, je javno objavila predmetno 
analizo ter obenem pozvala zainteresirano javnost, naj nanjo poda svoje pripombe oziroma 
morebitne predloge in pri tem določila rok za posredovanje pripomb 30 dni od objave analize 
na spletnih straneh. Agencija je ob objavi tudi sporočila, da bo pridobljena mnenja in 
pripombe objavila ter jih ustrezno upoštevala pri sprejetju ukrepov. 95. člen ZEKom v prvem 
in drugem odstavku namreč določa, da mora Agencija pri oblikovanju politike na trgu 
elektronskih komunikacij pred sprejetjem ukrepov, ki bodo na ta trg pomembno vplivali 
pridobiti in primerno upoštevati mnenje zainteresirane javnosti, pred sprejetjem pa je dolžna 
svoje predloge iz prvega odstavka 95. člena ZEKom objaviti in mnenja nanje zbrati v 
                                                
1http://www.apek.si/sl/analiza_upostevnega_trga_4_dostop_do_fizicne_omrezne_infrastrukture_vkljuc
no_s_sodostopom_ali_razvezanim_dostopom_na_fiksni_lokaciji_medoperaterski_trg_in_analiza_upo
stevnega_trga_5_sirokopasovni_dostop_medoperaterski_trg_s_predlaganimi_obveznostmi 
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objavljenem roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni. Tretji odstavek 95. člena ZEKom določa, da 
mora Agencija po preteku roka iz drugega odstavka in pred sprejetjem akta ali predpisa iz 
prvega odstavka istega člena, na spletnih straneh objaviti pridobljena mnenja in pripombe ter 
v njihovi objavi navesti način, kako so bila upoštevana ali razloge, zaradi katerih niso bila 
upoštevana. 
 
Do izteka roka dne 11.12.2010 je Agencija prejela posamezna mnenja in pripombe o 
predlaganih obveznostih na navedenih upoštevnih trgih naslednjih zainteresiranih oseb: 

 družba Amis d.o.o., Tržaška cesta 85, 2001 Maribor, 
 družba Studio Proteus d.o.o., Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, 
 družba Svislar telekom d.o.o., Sestanska vas 24, 4224 Gorenja vas, 
 družba T-2, d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor in 
 družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. 
 

Agencija v nadaljevanju odgovarja na posamezna mnenja in pripombe vseh navedenih 
zainteresiranih oseb. Zaradi boljše preglednosti, je Agencija pripombe in odgovore razvrstila 
po posameznih poglavjih in ločeno po upoštevnih trgih. 
 

Analiza upoštevnega trga 4 »Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture s 
sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski 
trg)« 
 
 

Družba Amis d.o.o. v svojem mnenju, dopis št. MV-246.10-D z dne 13.12.2010 
uvodoma pozdravlja regulacijo optičnega omrežja ter z omrežjem povezanih elementov. 
Po mnenju družbe Amis d.o.o. je ureditev tega sicer nereguliranega in hitro razvijajočega 
področja za operaterje težko pričakovana in nujna, družba Amis d.o.o. pa pričakuje kar 
najhitrejše ukrepanje Agencije z izdajo odločbe, ki naj sledi zaključku javnega 
posvetovanja, pri čemer se ne pričakujejo bistveni posegi v začrtano regulacijo (v smislu 
zmanjšanja nabora obveznosti ali njihova omejitev).  
 
Družba T-2 d.o.o. v svojem mnenju z dne 10.12.2010 pozdravlja načrte Agencije za 
nadaljnjo regulacijo trga fizične dostopovne infrastrukture, a hkrati ugotavlja, da je 
regulacija nezadostna in v malo katerem pogledu ustreza zahtevam Priporočila Komisije 
o reguliranem dostopu do NGA iz leta 2010. Ker je Agencija že pripravljeno analizo in 
ukrepe za skoraj leto dni umaknila, bi bilo pričakovati, da je to storila prav v pričakovanju 
bolj konkretnih predlogov regulacije s strani Komisije. Prav zato družbo T-2 d.o.o. 
preseneča , da se je Agencija celo še bolj oddaljila od sistema regulacije, ki ga predlaga 
Komisija, s tem pa od načel evropske regulacije. Družba T-2 d.o.o. nadalje navaja, da je 
ukrepanje na trgu nujno, obstoječa regulacija na trgu pa očitno zastarela in neusklajena s 
tehnološko in komercialno prakso. Družba T-2 d.o.o. predlaga, da Agencija dopolni 
predlagane ukrepe brez dodatne javne razprave, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo 
do cenovnega izrivanja konkurentov s trga, diskriminacije pri veleprodajnem dostopu in s 
tem do efektivnega zaprtja trga, ter do nazadovanja Slovenije na področju 
širokopasovnega dostopa. 
 
Družba Telekom Slovenije d.d. v svojem mnenju št. 11/08-275/13.12 z dne 13.12.2010 
navaja, da bo razširitev in stopnjevanje predlaganih obveznosti v primerjavi s trenutno 
veljavnimi po njihovi oceni imelo negativne posledice na razvoj trga. Družba Telekom 
Slovenije d.d. meni, da Agencija pri tem ne ugotavlja učinkov dosedanje regulacije 
oziroma vpliva do sedaj naloženih obveznosti na stanje in razvoj trga, kar je po njihovem 
mnenju bistvena pomanjkljivost Analize. 
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1. Uporabljeni izrazi 

 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da sta definiciji FTTH in 
FTTN v analizi že navedeni med uporabljenimi izrazi.  
 

2. Kronološki pregled regulacije 
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Agencija v zvezi z vprašanji družbe Amis d.o.o. odgovarja, da Agencija spremlja in 
nadzoruje razvoj trga in da mora, kadar se situacija na predmetnem trgu močno spremeni, 
ponovno izvesti analizo. V času, ko je Agencija pripravljala osnutek analize in naložitev 
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ukrepov pod št. 38241-4/2009, se je izkazalo, da se je situacija na trgu spremenila do te 
mere, da je bilo potrebno predmetni trg ponovno analizirati. Ekonomska recesija, ki je 
prizadela tudi Slovenijo in s tem posledično tudi trg elektronskih komunikacij, je močno 
vplivala na donosnost in tveganost investicij in s tem posledično pripravljenost operaterjev 
investirati v širokopasovno omrežje. Zlasti zaskrbljujoče je dejstvo, da se je gradnja 
optičnega omrežja upočasnila, saj le ta  pravzaprav predstavlja glavno gonilo razvoja trga 
elektronskih komunikacij. Glede na to, da so se v letu in pol od zadnjega zbiranja podatka 
(zadnja četrtina leta 2008) razmere na predmetnem trgu bistveno spremenile, je bilo nujno 
potrebno ponovno ugotoviti obstoječe stanje na trgu elektronskih komunikacij v Sloveniji. Le 
te predstavljajo osnovo za izvedbo ponovne analize in s tem naložitev ustreznih in primernih 
obveznosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj predmetnega trga in ohranitvi trajnostne 
konkurence, ki posredno končnim uporabnikom omogočajo večje koristi v smislu večje izbire 
storitev in kvalitete.   
 
Glede na bistvene spremenjene razmere na predmetnem upoštevnem trgu, ki predstavljajo 
osnovo za izvedbo ponovne analize, je Agencija med drugimi naloženimi obveznostmi 
ponovno preučila posamezne oblike obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega 
računovodstva, katere bi bile sorazmerne in primerne aktualnim razmeram na tem trgu. 
Agencija želi z naložitvijo posameznih oblik obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega 
računovodstva ponovno vzpodbuditi investiranje v trg elektronskih komunikacij, zlasti v 
gradnjo optičnega omrežja, saj le ta predstavlja eno glavnih gonil razvoja trga elektronskih 
komunikacij, in posredno s tem ohranitev trajnostne konkurence in povečanja koristi končnih 
uporabnikov.  
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o. pojasnjuje Agencija, da bo za storitve dostopa do 
optičnega omrežja, torej za storitve razvezave optične zanke, najema kabelske kanalizacije, 
najema neosvetljenih optičnih vlaken, »backhaul« povezave in Ethernet povezave naložena 
obveznost stroškovnega računovodstva na podlagi metodologije LRIC, v prehodnem obdobju 
pa se bo za storitev razvezave optične zanke naložila obveznost prepovedi škarij cen, za 
storitev najema kabelske kanalizacije primerjalna (»benchmark«) analiza po povprečni ceni 
najema kabelske kanalizacije na drugih trgih Evropske unije, za storitve najema 
neosvetljenih optičnih vlaken, »backhaul« povezave in Ethernet povezave pa bo naložena 
obveznost stroškovne naravnanosti cen. 
 
 
 

3. Opredelitev upoštevnega trga  
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija ceni trud družbe Telekom Slovenije d.d., ki ga je vložila v pripravo obsežne 
analize stanja na delu maloprodajnega trga. Pri tem pa je potrebno v prvi vrsti poudariti, da je 
Agencija v skladu s Smernicami Komisije o analizi trga in oceni znatne tržne moči v skladu z 
ureditvenim okvirjem Skupnosti za elektronska komunikacijska omrežja in storitve št. 2002/C 
165/03 izhajala iz analize maloprodajnega trga, saj povpraševanje po produktih na 
medoperaterskem trgu izhaja iz povpraševanja na maloprodajnem trgu. To pa seveda ne 
pomeni, da Agencija sklepa na konkurenčnost upoštevnega veleprodajnega 
(medoperaterskega) trga le preko stanja na maloprodajnem trgu. Slednja primerjava nam 
sicer pokaže, katere produkte oz. storitve je potrebno upoštevati tudi pri proučevanju 
substitucije na veleprodajnem trgu, vendar pa je predmet regulacije trga »Dostop do (fizične) 
omrežne infrastrukture s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji 
(medoperaterski trg)« veleprodajni nivo, torej ponudba in povpraševanje operaterjev po 
veleprodajnih produktih, ki so potrebni za oblikovanje maloprodajnih produktov. Tržni deleži 
na maloprodajnem trgu xDSL pri ugotavljanju substitucije na veleprodajnem 
(medoperaterskem) trgu niso niti predmet analize, še manj pa regulacije obravnavanega 
upoštevnega trga.  
 
Istočasno se Agencija strinja z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d., da stanje na 
maloprodajnem trgu kaže na izboljšanje konkurenčnih razmer na tem trgu in da je to 
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posledica regulacije medoperaterskega trga. Namen regulacije medoperaterskega trga je 
zagotovitev konkurenčnih razmer na maloprodajnem trgu in posredno s tem izboljšanje 
pogojev za končne uporabnike. Stanje na trgu kaže na učinkovitost obstoječe regulacije, 
katere pa (prav) zaradi te njene lastnosti ni opravičljivo opustiti oziroma omiliti, saj ravno 
obstoj regulacije zagotavlja želeno stanje na trgu. Če bi bila regulacija na navedenem 
upoštevnem trgu ali delu upoštevnega trga ukinjena in bi se družba Telekom Slovenije d.d. 
odločila odreči veleprodajni dostop alternativnim operaterjem, bi se njena tržna moč na 
maloprodajnem trgu znatno okrepila, medtem ko bi bilo tistim operaterji, ki so pri 
zagotavljanju storitev končnim uporabnikom pretežno odvisni od dostopa do infrastrukture 
družbe Telekom Slovenije d.d., onemogočeno opravljati storitve. Tako bi npr. maloprodajni 
tržni delež družbe Telekom Slovenije d.d. v primeru, da bi alternativnim operaterjem v 
odsotnosti regulacije ukinila veleprodajni dostop do svojega omrežja, čez noč bistveno 
narasel. Stanje na trgu se spreminja, Agencija pa se je v analizi in pri oblikovanju 
predlaganih obveznosti trudila slediti tem spremembam, da bi tudi nadaljnja regulacija v 
prihodnje bila učinkovita. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija v zvezi z navedeno pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da je 
predmetna analiza namenjena ugotavljanju stanja na slovenskem trgu, medtem ko lahko 
primeri regulacije v ostalih evropskih državah, zaradi specifičnih razmer na posameznih 
nacionalnih trgih, služijo le za primerjavo. Agencija je možnost nadgrajevanja in izboljševanja 
kabelskih omrežij s standardom DOCSIS 3.0 upoštevala pri izdelavi analize upoštevnega 
trga 5. Na podlagi tega je Agencija pri skupini Telemach (kot največji skupini kabelskih 
operaterjev) naknadno poizvedela (dopis št. 38241-6/2010/1 z dne 19.7.2010) kolikšen delež 
njenega kabelskega omrežja je nadgrajen z omenjenim standardom. Pri tem je ugotovila, da 
ima 60% naročnikov skupine Telemach možnost priklopa na EuroDOCSIS 3.0 paket, vendar 
pa je penetracija kabelskih širokopasovnih priključkov glede na gospodinjstva v večini občin 
nižja od 20%, kar pomeni, da navedeno kabelsko omrežje v smislu varnosti le deloma 
predstavlja ekvivalent fiksnemu dostopu preko bakrenega omrežja, kar je pojasnjeno tudi v 
analizi. Agencija poudarja, da je na upoštevnem trgu 4 ugotovila, da kabelsko omrežje zaradi 
drugačne topologije omrežja in drugačnega načina povezovanja, bistveno slabše pokritosti 
ter različnih poslovnih modelov na medoperaterskem trgu, kljub povezovanju kabelskih 
operaterjev na trgu in naglemu razvoju kabelskih omrežij, trenutno na strani ponudbe in 
povpraševanja na veleprodajnem nivoju ne predstavlja substituta za dostop prek razvezave 
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krajevne zanke in tako ni del upoštevnega trga. Navedeno je Agencija v analizi upoštevnega 
trga tudi obširneje obrazložila. 
 

 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. v zvezi z optičnimi omrežji odgovarja, 
da je pri svojem delu v kar največji meri upoštevala skupna stališče Skupine evropskih 
regulatorjev (ERG), ki na temo dostopa do omrežij naslednje generacije (NGA) izrecno 
predvideva regulacijo operaterskega dostopa do optičnih zank, kar je v svojih komentarjih na 
predloženo analizo potrdila tudi Evropska Komisija, dopis št. SG-Greffe (2010) D/21532 z 
dne 22.12.2010. Naložitev prepovedi ukinitve posamezne lokacije ali posamezne krajevne 
zanke pred pretekom vsaj 5-ih let od začetka njene uporabe s strani operaterja v nobenem 
primeru ne pomeni, da strategija družba Telekom Slovenije d.d. ni skrajševanje zank oziroma 
nadgradnja obstoječih bakrenih zank z optičnimi, zaradi česar je nadaljnja utemeljitev 
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vključitve dostopa preko optičnega omrežja kot del upoštevnega trga seveda pravilna, 
utemeljena in nujno potrebna za zagotovitev konkurenčnosti na trgu v prihodnje. Navedbe 
družbe Telekom Slovenije d.d. ne držijo, saj Slovenija po razvitosti optičnega omrežja sodi v 
sam evropski vrh, zaradi česar je posledično tudi ena prvih držav, ki bo regulirala dostop do 
optičnega omrežja. Poleg tega je nujno izpostaviti stališče Evropske komisije, ki je že večkrat 
poudarila, da je pri regulaciji upoštevnih trgov potrebno upoštevati tehnološko nevtralni 
pristop, zaradi česar je že več držav pozvala k regulaciji optičnega dostopovnega omrežja 
(med drugim tudi danskega regulatorja NITA2, ki ga družba Telekom Slovenije d.d. navaja 
kot primer). Pri tem je potrebno poudariti, da so navedbe družbe Telekom Slovenije d.d. v 
zvezi z regulacijo danskega regulatorja nepopolne in zato zavajajoče, saj strategija danskega 
operaterja TDC temelji na VDSL2 omrežju in ne na FTTH/B arhitekturi omrežja. Istočasno 
alternativni operaterji na Danskem ne smatrajo obstoječega optičnega omrežja kot primeren 
substitut za dostop preko bakrenega omrežja. Agencija je na podlagi dodatne poizvedbe št. 
38241-5/2010/2 z dne 19.7.2010 pri operaterjih ugotovila, da bi bili operaterji v primeru 
povišanja cene za dostop prek bakrenega omrežja pripravljeni preiti na dostop prek 
optičnega omrežja. Navedeno kaže na popolnoma drugačno situacijo, kot jo želi prikazati 
družba Telekom Slovenije d.d. Nizozemski regulator OPTA3, ki se srečuje z zelo podobno 
tržno situacijo na področju optike kot Slovenija, pa je obveznost razvezave optične zanke 
ravno tako naložil. Navedbe, ki jih družba Telekom Slovenije d.d. navaja kot razloge za 
neprimerljivost situacije v Sloveniji in na Nizozemskem so nerelevantne in zato zavajajoče. 
 
Pripomba družbe Studio proteus d.o.o.: 

 
                                                
2 Primer št. DK/2008/0860 
3 Primer št. NL/2008/0826 

Studio Proteus d.o.o. je na območju občine Postojna v letu 1995 z lastnim kapitalom zgradila 
kabelsko zemeljsko omrežje. Preko omrežja je prebivalcem vasi Matenja vas, Rakitnik, Prestranek, 
Planina, Razdrto in Stara vas najprej omogočila dostop do večjega števila televizijskih programov, 
v letu  1999 pa je bilo omrežje posodobljeno v dvosmerno in tako omogočilo širokopasovni dostop 
do interneta večini prebivalstva omenjenih vasi, zlasti pa prebivalcem na vseh območjih ti. »belih 
lis«. Pri tem je potrebno poudariti, da smo omrežje zgradili na izrazito ruralnem območju, kjer v 
času, ko smo se odločali za gradnjo omrežja, ni  bilo zaznati interesa drugih operaterjev. To je bil 
tudi glavni razlog za gradnjo omrežja, saj se gradnja omrežja v primeru, da bi bil podan tudi interes 
drugih (predvsem večjih) operaterjev, ekonomsko ne bi izplačala. Internetni del omrežja s trenutno 
uporabljeno opremo omogoča prenos podatkov do 30 Mbit/s na naročnika.  
 
Kljub temu, da je naša družba že v letu 1999 na tem območju zgradila širopasovno omrežje, pa je 
občina Postojna skupaj z zasebnim partnerjem v začetku 2008 kandidirala na javnem razpisu 
Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja, in za gradnjo omrežja pridobila Evropska sredstva. Z evropskimi sredstvi zgrajeno odprto 
širokopasovno omrežje bo naši družbi predstavljalo nelojalno konkurenco, saj se gradi na območju, 
ki ga že pokriva naše širokopasovno omrežje. Drugi operaterji bodo namreč na trg na tem območju 
lahko pristopali brez vstopnih ovir, saj bo omrežje že izgrajeno (z evropskimi sredstvi). Pri tem bo 
naša družba, ki je omrežje zgradila z lastnimi sredstvi, in sicer na območju, ki pred tem ni zanimalo 
nobenega operaterja, v konkurenčno slabšem položaju, kar lahko v končni fazi pomeni tudi propad 
družbe. Položaj operaterja, ki mu ni potrebno vlagati nikakršnih sredstev v izgradnjo omrežja, je 
namreč neprimerno boljši, kot položaj operaterja, ki je na istem območju izgradil omrežje z 
lastnimi sredstvi (v tem primeru naša družba).  
 
Glede na navedeno menimo, da ugotovitev APEK-a, da izgradnja odprtega širokopasovnega 
omrežja ne bo bistveno vplivala na stanje na trgu, ne drži za primer občine Postojna. Izgradnja 
odprtega širokopasovnega omrežja v občini Postojna morda res ne bo vplivala na trg celotne 
Slovenije, kot tudi ne na ekonomski položaj velikih operaterjev, vsekakor pa bo vplivala na 
konkurenčni in ekonomski položaj naše družbe.  
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Pripomba družbe Svislat telekom d.o.o.: 
 

 

 
 
Agencija se s pripombami družb Svislar telekom d.o.o. z dne 10.12.2010 in družbe Studio 
proteus d.o.o. z dne 13.12.2010 sicer strinja, vendar pa je pri tem potrebno poudariti, da se 
analiza nanaša na ugotavljanje konkurenčnih razmer na nacionalnem nivoju, torej na 
območju Republike Slovenije, na katerega pa navedena situacija nima znatnega vpliva. 
Agencija bo kljub temu spremljala razvoj in gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij tudi v 
prihodnje in po potrebi ter v okviru svojih pristojnosti tudi ukrepala. 
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4. Analiza upoštevnega trga o obstoju konkurence 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Agencija je na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. glede podrobnejše analize stanja 
na maloprodajnem trgu odgovarjala že v prvem odstavku prejšnjega poglavja. Navedbe 
družbe Telekom Slovenije d.d., da Agencija navaja odsotnost regulacije kot enega glavnih 
vzrokov za slab izkoristek FTTH omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. so napačne, saj 
Agencija meni, da je boljši izkoristek FTTH omrežja v interesu tudi družbi Telekom Slovenije 
d.d. kot dobremu gospodarju in je zato Agencija možnost za boljšo izkoriščenost FTTH 
omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. navajala le kot potencialno korist v okviru 
predlaganih obveznosti. 
 

5. Zaključki analize o obstoju konkurence na upoštevnem trgu 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da je potrebno tržni delež operaterjev 
ugotavljati na podlagi vseh tehnologij oziroma oblik dostopa, ki so bile na podlagi 
ugotavljanja zamenljivosti vključene v upoštevni trg, zaradi česar je tržni delež, kot ga je 
izračunala Agencija popolnoma pravilen. Istočasno Agencija v zvezi z navedbami družbe 
Telekom Slovenije d.d. ponovno poudarja, da je pri analizi skladno s Smernicami izhajala iz 
analize maloprodajnega trga, saj povpraševanje po produktih na medoperaterskem trgu 
izhaja iz povpraševanja na maloprodajnem trgu. To pa seveda ne pomeni, da ima stanje na 
maloprodajnem trgu odločilen vpliv na oceno konkurenčnosti veleprodajnega 
(medoperaterskega) trga, kamor sodi predmetni upoštevni trg. Primerjave tržnih deležev 
xDSL dostopa na maloprodajnem trgu tako ne morejo biti relevantne za analizo trga »Dostop 
do (fizične) omrežne infrastrukture s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji 
(medoperaterski trg)«, saj je predmet proučevanja na tem trgu ponudba in povpraševanje 
operaterjev po veleprodajnih produktih, ki so potrebni za oblikovanje maloprodajnih 
produktov, kjer pa razmere še zdaleč niso konkurenčne. Rast tržnega deleža alternativnih 
operaterjev na maloprodajnem trgu kaže zgolj na ustreznost in rezultate dosedanje 
regulacije, ter na nujnost in potrebo regulacije veleprodajnega (medoperaterskega) trga tudi 
v prihodnje. Agencija ponovno poudarja, da bi se v primeru, če bi bila regulacija na 
navedenem upoštevnem trgu ukinjena in bi se družba Telekom Slovenije d.d. odločila odreči 
veleprodajni dostop alternativnim operaterjem, njena tržna moč na maloprodajnem trgu 
znatno okrepila, medtem ko bi bilo tistim operaterji, ki so pri zagotavljanju storitev končnim 
uporabnikom pretežno odvisni od dostopa do infrastrukture družbe Telekom Slovenije d.d., 
onemogočeno ponujanje storitev na maloprodajnem trgu. 
 
Agencija je poglobljeno analizo prisotnosti tehnologij izvedla tako v povezavi s številom 
občin, kot tudi glede na penetracijo priključkov glede na gospodinjstva, kar pa zopet kaže na 
zavajajoče navedbe družbe Telekom Slovenije d.d. Poleg tega bi imela po prepričanju 
Agencije tudi geografska segmentacija v smislu deregulacije v mestnih središčih izrazito 
negativen učinek na stanje konkurence na maloprodajnem trgu v teh središčih. Če bi se 
namreč družba Telekom Slovenije d.d. v odsotnosti regulacije odločila v mestnih središčih 
alternativnim operaterjem ukiniti veleprodajni dostop do svojega bakrenega omrežja, bi se 
tudi konkurenčna situacija na maloprodajnem trgu znatno poslabšala, saj noben od 
operaterjev, ki za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom uporabljajo infrastrukturo 
družbe Telekom Slovenije d.d., na teh območjih brez drage in dolgotrajne izgradnje lastnega 
omrežja ne bi mogel več ponujati storitev. Agencija ponovno poudarja, da bi se v primeru 
ukinitve regulacije na medoperaterskem upoštevnem trgu maloprodajni tržni delež družbe 
Telekom Slovenije d.d. v večjih mestih lahko bistveno povečal. 
 
 

6. Predlagane obveznosti operaterja s pomembno tržno močjo 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da ravno številne pritožbe 
(teh je bilo v zadnjem letu kar 34) operaterjev kažejo na številne probleme, s katerim se le-ti 
kljub regulaciji srečujejo na veleprodajnem (medoperaterskem) trgu, kar kaže na nujnost 
obstoja regulacije tudi v prihodnje. Agencija namreč namerava družbi Telekom Slovenije d.d. 
obveznosti naložiti ravno z namenom izboljšanja konkurenčnih razmer na veleprodajnem 
trgu, ter z namenom omogočanja možnosti ugotavljanja kršitev, za katere bo lažje in hitreje 
ukrepala v postopkih nadzora. Istočasno Agencija poudarja, da je primere regulatorjev v 
drugih državah članicah navajala le kot dodatne primere, ki dodatno kažejo na pravilne 
odločitve Agencije. Pravilnost odločitev Agencije v opravljeni analizi upoštevnega trga s 
predlaganimi obveznostmi je potrdila tudi Evropska komisija, ki v svojem mnenju, dopis št. 
SG-Greffe (2010) D/21532 z dne 22.12.2010 ni imela pripomb, ki bi kazale na nestrinjanje z 
zaključki do katerih je prišla Agencija. Poleg tega se Agencija odloča za naložitev obveznosti 
v postopkih in okvirih, ki so zakonsko predpisani, ter na podlagi obsežne in podkrepljene 
argumentacije (tudi z vidika načela sorazmernosti), in se zaradi nalaganja obveznosti nikakor 
ni nikomur dolžna opravičevati.  
 

6.1 Obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih 
zmogljivosti in njihove uporabe 

 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija se strinja z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d., da bi bilo potrebno določiti 
način povezovanja alternativnih operaterjev na strani aktivne opreme, vendar je pri tem 
potrebno poudariti, da je predvsem na operaterju s pomembno tržno močjo, da določi 
ustrezne točke in način povezovanja, po načelu nediskriminacije, transparentnosti in skladno 
s predpisano kakovostjo. Agencija pa bo delno upoštevala pripombo družbe Telekom 
Slovenije d.d. in obveznosti dopolnila tako, da bo imela družbe Telekom Slovenije d.d. 
obveznost vzpostavitve enotnega informacijskega za optično omrežje najkasneje v 3 
mesecih od vročitve odločbe. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja v okviru pripomb k predlaganim 
obveznostim cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva. 
 
V zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pa želi Agencija pojasniti, da se, kot je 
možno razbrati že iz citiranega besedila, določila 7. člena ZEKom nanašajo izključno na 
novogradnje. Skladno s tem Agencija ugotavlja, da je kljub navedenem določbam ZEKom 
družbi Telekom Slovenije d.d. naložiti obveznost omogočanja dostopa do že obstoječe hišne 
napeljave. Nadalje se Agencija strinja z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d., da sta 
primera regulacije dostopa do hišne napeljave v Franciji in Španiji specifična, saj imata to 
obliko dostopa zakonsko urejeno. Trenutno veljavni zakon v Sloveniji tovrstne obveznosti ne 
vključuje, prav tako pa Agencija skladno z zakonom nima možnosti nalaganja simetričnih 
obveznosti na način, kot ga predlaga družba Telekom Slovenije d.d. Družba Telekom 
Slovenije d.d. je že sama pri navajanju primera na Portugalskem ugotovila, da se mora za 
nalaganje simetrične regulacije najprej vzpostaviti pravno podlago v okviru zakona, za 
pripravo katerega pa Agencija ni pristojna. Skladno s tem Agencija nalaga obveznosti na 
podlagi opravljenih analiz in v okviru zakonsko predpisanih okvirov in tako le družbi, za 
katero je bilo na podlagi analize ugotovljeno, da ima na trgu položaj operaterja s pomembno 
tržno močjo. V primeru, da Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. ne bi naložila obveznosti 
zagotovitve dostopa do hišne napeljave, bi prihajalo do podvajanja napeljave znotraj stavb in 
s tem do nepotrebnega obremenjevanja končnih uporabnikov, kar bi lahko imelo za 
posledico tudi onemogočanje izvedbe vzporedne napeljave in s tem ponujanje storitev za 
kasneje vstopajočega operaterja v določeni zgradbi.  
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija v zvezi z navedbo družbe Telekom Slovenije d.d. pripominja, da Priporočilo o 
reguliranem dostopu do NGA izrecno izpostavlja, da bi morali nacionalni regulatorji nalagati 
ukrepe za razvezavo podzanke na način, da bi operaterji imeli možnost, da izberejo rešitev, 
ki najbolje ustreza njihovim zahtevam; neosvetljena optična vlakna (dark fibre), ethernet 
povezava ali dostop do jaškov. Skladno z navedenim je navedba družbe Telekom Slovenije 
d.d. neutemeljena. Prav tako Agencija pojasnjuje, da namerava z naložitvijo obveznosti 
dostopa do kanalizacije oziroma neosvetljenih optičnih vlaken odpreti vso tovrstno 
infrastrukturo v dostopovnem delu omrežja, kot to predvideva Priporočilo o reguliranem 
dostopu do NGA.  Nadalje Agencija meni,  da bi družba Telekom Slovenije d.d. s podatki o 
zasedenosti njenih jaškov in kanalizacije kot dober gospodarstvenik morala že razpolagati, 
če ne v obliki elektronske baze, pa vsaj v pisni obliki, tako da ne razume potrebe po izvedbi 
preveritev na terenu v vsakem posameznem primeru. Agencija tako zaključuje, da naložitev 
navedene,obveznosti za družbo Telekom Slovenije d.d. ne bi smela pomeniti nesorazmerne 
obremenitve. Agencija se strinja z družbo Telekom Slovenije d.d., da je potrebno jasno 
definirati vse potrebne ukrepe za preprečevanje zlorab in poškodb kanalizacije in obstoječih 
kablov, seveda ob upoštevanju načela nediskriminacije, transparentnosti in skladno s 
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predpisano kakovostjo. Na družbi Telekom Slovenije d.d. pa je, da navedene ukrepe oblikuje 
in jih vključi v svojo vzorčno ponudbo. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da gre v primeru 
ethernet povezave za dodatne storitve, ki omogočajo, da se storitev dostopa do podzanke 
lahko učinkovito izvede (predvsem povezave do lastnih naprav alternativnega operaterja). 
Agencija meni, da Etherneta brez naprav ni, saj je v tem primeru zgolj neosvetljeno optično 
vlakno. Tako je v ethernet produkt vključena aktivna oprema in se od družbe Telekom 
Slovenije d.d. pričakuje, da bo tak produkt vzpostavila. Poleg tega se Agencija pri obveznosti 
ni omejila zgolj na ethernet povezavo, temveč je obveznost predvidena tudi za druge oblike 
povezave. Istočasno Agencija pojasnjuje, da bo naložila obveznosti cenovnega nadzora in 
stroškovnega računovodstva za storitev aktivne ethernet (ali druge oblike) povezave, ki so 
primerne in ustrezne glede na aktualne razmere na predmetnem upoštevnem trgu, in s 
katerimi Agencija sledi svojim ciljem; zlasti spodbujanju učinkovitega investiranja v omrežje 
novih generacij, ki predstavlja temelj prihodnjega razvoja trga elektronskih komunikacij.  
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da namerava obveznost dostopa do 
aktivne ethernet (ali druge) povezave naložiti le za potrebe izrabe podzanke, zato predloga 
družbe Amis d.o.o. v tem delu ne bo upoštevala. Agencija pojasnjuje, da je v okviru 
predlagane obveznosti mišljena omarica v skupnih prostorih (bodisi v prostorih družbe 
Telekom Slovenije d.d. bodisi operaterja) v kateri se nahaja aktivna oprema, ki omogoča 
ethernet (ali drugo obliko) povezave. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija se strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo upoštevala. Rešitev je sama po 
sebi umevna, saj razvezava brez dostopa do prostorov optičnega delilnika, tako kot v 
primeru bakrenih zank do glavnega delilnika (MDF), ni mogoča. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
V zvezi z pripombo družbe Amis d.o.o. Agencija odgovarja, da se za naložitev obveznosti 
dostopa do valovne dolžine družbi Telekom Slovenije d.d. ni odločila, saj Agencije namerava 
navedeni družbi naložiti obveznost omogočiti dostop do aktivna (ethernet) povezave, pri 
čemer pa se Agencija ne namerava opredeliti glede tehnologije s katero se le ta zagotavlja. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. ugotavlja, da hipotetične ideje o razvoju 
omrežja niso zadosten razlog za širitev regulatornih obveznosti. Do takih sprememb bi se 
lahko Agencija opredelila v naslednji analizi, če bi do njih res začelo prihajati v relevantnem 
obsegu. Agencija je pri družbi Telekom Slovenije d.d. na podlagi poizvedbe z dne  27.9.2010 
ugotovila, da navedena družba ne načrtuje izgradnje optičnih podzank. Pri tem pa ni 
nepomembno, da je naložena možnost dostopa do krajevne podzanke, ki bo alternativnim 
operaterjem pomagala v primeru spremembe strategije družbe Telekom Slovenije d.d. s 
FTTH na FTTC. 
  
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
V zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija odgovarja, da ima družba 
Telekom Slovenije d.d. možnost, da posamezno krajevno zanko oziroma lokacijo ukine pred 
pretekom obdobja 5 let, v primeru, da sklene z operaterjem ustrezen dogovor, na podlagi 
katerega se bo le ta z ukinitvijo strinja. Istočasno Agencija poudarja, da gre v primerih kot jih 
navaja družba Telekom Slovenije d.d. za višjo silo, v primeru katere pa je povsem jasno, tudi 
če ni izrecno navedeno, da v primeru višje sile oziroma objektivnih razlogov, na katere 
družba Telekom Slovenije d.d. ne more vplivati, družba Telekom Slovenije d.d. ne bo 
odgovorna za kršitev navedene obveznosti. Tako v primeru, če bi družba Telekom Slovenije 
d.d. izpraznila določen prostor oziroma ukinila posamezno lokacijo v skladu s pravnomočnim 
nalogom pristojnega sodišča, to ne bi pomenilo kršitve navedene obveznosti. 
 
Nadalje Agencija glede pripombe družbe Amis d.o.o. odgovarja, da imajo operaterji z 
družbo Telekom Slovenije d.d. kljub vsemu sklenjeno pogodbo o dostopu do omrežja, poleg 
tega pa je družbi Telekom Slovenije d.d. naložena tudi prepoved zavrnitve že odobrenega 
operaterskega dostopa, kar izključuje možnost nastanka posledic, ki jih navaja družba Amis 
d.o.o. Bo pa Agencija upoštevala pripombo družbe Amis d.o.o. in uskladila obveznosti v točki 
I.3  in obveznostmi zagotavljanja enakega obravnavanja. 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da obstoječe prepovedi glede 
ukinjanja krajevnih zank in lokacij zadovoljijo tako interesom operaterjem kot tudi načelu 
sorazmernosti, zato njihova dodatna širitev ni potrebna. Poleg tega Agencija meni, da 
prepoved ukinjanja posamezne lokacije ali posamezne krajevne zanke pred pretekom 5 let 
od začetka njene uporabe s strani operaterja in obveznost predhodnega obveščanja 
operaterja o ukinitvi posamezne skupne lokacije oziroma krajevne zanke, ki sta bosta 
naloženi družbi Telekom Slovenije d.d., že v zadostni meri zagotavljata povrnitev investicij 
operaterjev, zaradi česar naložitev obveznosti, kot jo predlaga družba Amis d.o.o. ne bi bila 
sorazmerna.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da je pri določanju rokov 
poskušala upoštevati tako interese družbe Telekom Slovenije d.d. kot tudi interese 
alternativnih operaterjev, pri čemer je tehtala med konkurenčnostjo trga in potrebo po 
sorazmernosti. Istočasno se Agencija tudi zaveda pomembnosti ustrezno določenih rokov in 
njihovega dejanskega spoštovanja v praksi. Poleg tega je bilo v času od pretekle analize 
upoštevnega trga objavljeno Priporočilo o načelih in najboljši praksi ERG za razvezan 
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operaterski dostop in operaterski dostop z bitnim tokom, ki vključuje tudi roke, ki so primerljivi 
s temi, ki jih je predlagala Agencija. Agencija je skladno z vsem navedenim določila roke pri 
razvezanem dostopu in sodostopu. Istočasno Agencija tudi poudarja, da so del naloženih 
obveznosti tudi pogodbene kazni, s katerimi se še dodatno zagotavlja poštenost, razumnost 
in pravočasnost izpolnitve obveznosti. Poleg tega bo družba Telekom Slovenije d.d. v okviru 
obveznosti enakega obravnavanja dolžna Agenciji mesečno dostavljati podatke o kakovosti 
razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke (del katerih so tudi podatki o rokih), na 
podlagi katerih bo Agencija lahko preverjala izvrševanje obveznosti enakega obravnavanja. 
Z namenom zagotovitev učinkovitega izvajanja je Agencija predlagala naložitev obveznosti 
vzpostavitve lestvic. 
 
Agencija na splošno pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da lestvice določajo način 
izpolnjevanja obveznosti znotraj predpisanih rokov, zato jih bo v izrek vključila kot podtočko 
rokov. Agencija poudarja, da je lestvice vključila kot del obveznosti ravno z namenom, da se 
prepreči, da bi se družba Telekom Slovenije d.d. držala le skrajnih rokov, zato ugotavlja, da 
je pripomba družbe Amis d.o.o. nerelevantna. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija bo deloma upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. tako, da bo 
dodala, da je rok za odgovor na poizvedbo v primeru, ko je za pripravo odgovora potrebno 
izvesti dodatne aktivnosti, 5 delovnih dni. Skladno s tem bo Agencija prilagodila tudi lestvico, 
in sicer tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. morala 70% vseh odgovorov na 
poizvedbe izvesti v 1 delovnem dnevu, 80% v 2 delovnih dneh, 90% v 3 delovnih dneh in 
100% v 5 delovnih dneh.  
 
Agencija v zvezi z pripombo družbe Amis d.o.o. pojasnjuje, da je 15 minutni rok za odgovor 
na poizvedbe v lestvici vključen v 1 dan, saj se ta rok za odgovor nanaša le na poizvedbe o 
lokaciji glavnega delilnika in okvirni dolžini krajevne zanke, pri čemer gre za avtomatski 
odgovor prek informacijskega sistema družbe Telekom Slovenije d.d. in Agencija ne more 
definirat deleža poizvedb operaterjev, ki bi se nanašale le na ta del informacij. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija v zvezi z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da bo upoštevala 
njeno pripombo tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna podati tehnično 
dokumentacijo le na podlagi podanega zahtevka s strani operaterja, vendar pa bo 
predlagano obveznost dopolnila tako, da bo družba morala informacijski sistem nadgraditi 
tako, da bo iz odgovora takoj jasno in nedvoumno možno razbrati razlog za zavrnitev 
operaterjeve poizvedbe. Skladno s tem bo Agencija preoblikovala tudi predlagano obveznost 
tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. v primeru, da bo operater že na podlagi 
avtomatiziranega odgovora na poizvedbo prek informacijskega sistema dobil odgovor iz 
katerega bo jasno in nedvoumno razviden razlog za zavrnitev, dolžna le na podlagi izrecne 
zahteve operaterja le temu v 10-ih delovnih dneh poslati tehnično dokumentacijo iz katere 
morajo izhajati  natančni razlogi za zavrnitev. Istočasno Agencija ugotavlja, da bi bila lahko 
naložitev obveznosti predlaganja pisne izjave zakonitega zastopnika v kombinaciji s 
pogodbenimi kaznimi v primeru napačnega odgovora na poizvedbe nesorazmerna glede na 
koristi, zato bo obveznost predlaganja take izjave izključila iz obveznosti. V okviru navedene 
obveznosti pa bo Agencija dodala tudi določilo, da se v primeru, da operater od družbe 
Telekom Slovenije d.d. prejme zavrnitev poizvedbe brez navedbe razloga, družba Telekom 
Slovenije d.d. take poizvedbe operaterju ne sme zaračunati, ker se šteje, da storitev ni bila 
opravljena. 
 
Agencija je v okviru predlagane spremembe obveznosti deloma upoštevala tudi pripombo 
družbe Amis d.o.o. Agencija na drugi del pripombe družbe Amis d.o.o. odgovarja v delu, ki 
se nanaša na pogodbene kazni. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da bo družba 
dolžna v roku 8 delovnih dni ponudit različne proste termine za izvedbo naročila; in sicer vsaj 
2. Agencija meni, da v primeru, da se operater v okviru nobenega od predlaganih prostih 
terminov ne bo uspel dogovoriti s svojo stranko (končnim uporabnikom), družba Telekom 
Slovenije d.d. za to ne more odgovarjati. Istočasno Agencija poudarja, da je družba Telekom 
Slovenije d.d. že sama na lastno pobudo v letu 2009 skrajšala rok izvedbe iz 12 na 8 dni, 
tako da pripombo družbe, da se navedenega roka ne more držati, Agencija težko sprejme. 
Agencija se zaveda, da se v praksi lahko zgodijo posamezni izjemni primeri oziroma 
okoliščine izven direktne kontrole družbe Telekom Slovenije d.d., zaradi katerih se družba 
rokov izvedbe ne bo mogla držati. Za take primere bo Agencija v okviru odločbe dodala 
možnost, da lahko družba Telekom Slovenije d.d. v primeru nastanka izrednih okoliščin izven 
njene direktne kontrole določen rok podaljša za razumen rok. Družba Telekom Slovenije d.d. 
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bo v primeru podaljšanja tega roka moral obvestiti operaterja. Istočasno bo družba Telekom 
Slovenije d.d. dolžna obvestiti Agencijo o nastanku izrednih okoliščin, skupaj s podrobnejšo 
obrazložitvijo in dokazi, takoj, ko se takšna situacija pojavi. Agencija se strinja s pripombo 
družbe Telekom Slovenije d.d. glede izvedbe naročil pri dostopu do optičnih zank. Skladno s 
tem bo Agencija za izvedbo naročila pri dostopu do optičnih zank ločeno določila roke 
izvedbe, in sicer: rok za izvedbo naročila je 8 dni, v primeru, da na lokaciji stranke ni 
potreben poseg, 15 dni v primeru, da je potrebna zaključitev omrežja do doze in 30 dni v 
primeru, da izvedba naročila zahteva večje investicijske posege. Istočasno Agencija 
poudarja, da pogoje dostopa družba Telekom Slovenije d.d. oblikuje sama v okviru vzorčne 
ponudbe ob upoštevanju veljavnih regulatornih in drugih odločb. Agencija ugotavlja, da je 
oblikovanje lestvice za izvedbo naročila nepotrebna, saj pripombe družbe Telekom Slovenije 
d.d. kažejo na to, da bo večina naročil izvedena v roku 8 delovnih dni, kar je po mnenju 
Agencije primeren rok za izvedbo naročila. Agencija istočasno poudarja, da prav tako kot 
družba Telekom Slovenije d.d. nima vpliva na dogovorjeni čas priklopa, ki ga med seboj 
dogovorita alternativni operater in končni uporabnik. Agencija pa bo  v okviru spremljanja 
podatkov o kakovosti dostopa ugotavljala in nadzirala spoštovanje naloženega roka in 
enakega obravnavanja. 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja že v odgovoru na pripombe družbe 
Telekom Slovenije d.d. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija se sprašuje na podlagi česa družba Telekom Slovenije d.d. s tako gotovostjo 
navaja, da »Agencija misli, da se z odpravo napak ukvarjajo vsi zaposleni v Telekomu 
Slovenije d.d.«, saj tega ni Agencija nikjer navedla. Skladno s tem Agencija ugotavlja, da 
družba Telekom Slovenije d.d. navedeno navaja le z namenom zavajanja. Kljub temu bo 
Agencija upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., tako, da bo rok za odpravo 
napake podaljšala iz 2 na 3 delovne dni, pri čemer bo morala družba vzpostaviti naslednjo 
lestvico: 60% vseh napak odpraviti v 1 dnevu, 80% v 2 dneh in 100% v 3 dneh. Težje napake 
so iz te lestvice izvzete, ker Agencija meni, da se težje napake, za katere se lahko rok za 
odpravo napake podaljša za 5 delovni dni, pojavljajo redko in jih je kot take potrebno 
obravnavati izven določene lestvice. 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. poudarja, da je obveznost, kot jo predlaga 
družba, že predvidela v okviru obveznosti zagotavljanja enakega obravnavanja, in sicer v 
obliki obveznosti, da mora družba Telekom Slovenije d.d. mesečno posredovati podatke o 
kakovosti razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija bo pripombo družbe Telekom Slovenije d.d.  upoštevala tako, da bo poenotila rok 
in lestvice na delovne dneve. Glede predvidenih lestvic pa se je Agencija opredelila že v 
okviru  odgovorov na pripombe v zvezi s predlaganimi roki. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da dejstvo, da ima že 
vzpostavljen enoten sistem še ni dovolj, da se predlagana obveznost ne bi naložila, saj 
Agencija na podlagi večjega števila pritožb in opozoril operaterjev ugotavlja, da je 
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vzpostavitev enotnega informacijskega sistema nujno potrebna za zagotavljanje 
konkurenčnosti na trgu. V primeru, da ima družba Telekom Slovenije d.d. takšen 
informacijski sistem že vzpostavljen to le pomeni, da predlagana obveznost zagotavlja obstoj 
takšnega sistema tudi v prihodnje in za samo družbo Telekom Slovenije d.d. ne predstavlja 
občutne dodatne obremenitve. Bo pa Agencija na tem mestu dopolnila obveznost skladno z 
odgovorom, ki ga je podala v okviru obveznosti zagotavljanja preglednosti. 
 
Agencija se deloma strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo upoštevala v delu, da bo 
morala družba Telekom Slovenije d.d. na neizbrisen oziroma sledljiv način obveščati 
operaterje in svojo lastno maloprodajno enoto, saj bo na ta način lažje ugotavljati ali 
vzpostavljen informacijski sistem dejansko zagotavlja nediskriminatorno obravnavanje vseh 
udeležencev, kršitev katerega se ugotavlja v postopkih nadzora. Istočasno pa Agencija 
poudarja, da bi bila naložitev obveznosti omogočanja dodatnih vpogledov, kot jo predlaga 
družba Amis d.o.o. nesorazmerna tako v razmerju do družbe Telekom Slovenije d.d. kot tudi 
ostalih operaterjev, zato Agencija tega predloga ne bo upoštevala. 
  
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija želi v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudariti, da je 
predlagala naložitev navedene obveznosti v prvi vrsti z namenom preprečevanja 
samovoljnega ravnanja družbe Telekom Slovenije d.d. V odsotnosti navedene obveznosti, bi 
se v praksi namreč lahko zgodilo, da bi družba Telekom Slovenije d.d. zavrnila že odobren 
dostop (odklopila uporabnika) tudi brez podane zahteve s strani operaterja oziroma 
končnega uporabnika. Navedena prepoved se je v preteklosti že izkazala za učinkovito, saj 
je družba Telekom Slovenije d.d. želela v okviru postopkov za zavarovanje pred neplačili s 
strani operaterjev uvesti prakso odklapljanja končnih uporabnikov. Pri tem se je potrebno 
zavedati, da je ena glavnih nalog Agencije zaščita končnih uporabnikov. Povsem jasno pa je, 
da družba Telekom Slovenije d.d. ne bo kršila navedene obveznosti, če se bo za prehod k 
drugemu operaterju oziroma za odstop od pogodbe odločil sam končni uporabnik. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija se strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo upoštevala tako, da bo preoblikovala 
točko izreka tako, kot je to predlagala družba. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija se strinja, da morajo operaterji imeti možnost pridobitve tlorisa prostora skupne 
lokacije za katero povprašujejo, zato bo Agencija upoštevala pripombo družbe Amis d.o.o. 
in dodatno dopolnila obrazložitev tako, da bo iz obrazložitve odločbe razvidno, da je del 
ustrezne tehnične dokumentacije tudi navedba tlorisa prostora skupne lokacije, z vrisano 
opremo, ki prostor zaseda ter opisom navedene opreme in njene funkcije. Agencija poudarja, 
da bi se v praksi lahko v nasprotnem primeru zgodilo, da bi družba Telekom Slovenije d.d. 
zavrnila poizvedbo operaterja zaradi prezasedenosti prostora skupne lokacije z opremo 
oziroma inventarjem, ki v navedenem prostoru ni potrebna in se jo da odstraniti. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
  

 
 
Agencija v zvezi z navedeno pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. meni, da 
podrobnejše regulatorno urejanje elektroenergentskega napajanja skupnih lokacij v tem 
trenutku ni potrebno. Pri tem Agencija pripominja, da imajo tudi najemniki prostorov vso 
pravico do sklenitve pogodb z elektrodistributerji, posebni dogovori o napajanju skupnih 
lokacij pa morajo biti na podlagi razumnih zahtev operaterjev prav tako mogoči. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. ugotavlja, da delitev na točki ni 
potrebna, sploh glede na predlagano oženje možnosti souporabe in lastnega izvajalca, ki se 
sedaj nanaša na obe možnosti. Glede pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. pa Agencija 
opozarja, da so omejitve pri projektiranju mogoče, a morajo biti razumne in 
nediskriminatorne. Omejitev uporabe seveda ni dopustna, saj bi to pomenilo diktiranje 
pogojev na drugih trgih. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija odgovarja, da je ideja navedenega 
Priporočila prav skupna izgradnja dodatnih kapacitet, ki bodo omogočale konkurenco. S tem 
je usklajen tudi predlog Agencije. Agencija poudarja, da navedbe družbe Telekom Slovenije 
d.d. v zvezi s primerjavo regulacije v Sloveniji z regulacijo v nekaterih drugih državah 
članicah lahko služijo le kot primer in ne kot obvezna praksa, pri čemer pa se je potrebno 
zavedati, da so regulatorji v državah, ki jih navaja družba Telekom Slovenije d.d. oblikovali 
obveznosti v času, ko Priporočilo o reguliranem dostopu do NGA še ni bilo v veljavi. Pobuda, 
o kateri govori družba Telekom Slovenije d.d., pa je bila dejansko nesprejemljiva, saj je 
ukinjala razvezavo zanke. Zainteresiranost za FTTN tehnologijo je seveda v prvi vrsti stvar 
poslovne politike operaterja, vendar pa predlagane cene, ki vsebujejo primeren donos na 
kapital, ne morejo biti razlog za odločitev proti investicijam. Bo pa Agencija predlagano 
obveznost preoblikovala tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. morala pri postavljanju 
novih omaric za potrebe dostopa do podzank zagotoviti operaterjem dostop in prostor za 
namestitev njihove opreme. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Agencija se s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. v prvem delu strinja in jo bo 
upoštevala tako, da bo dneve spremenila v delovne dneve. Istočasno pa Agencija popravlja 
navedbe družbe Telekom Slovenije d.d., saj Agencija v analizi ne predvideva, da ima družba 
Telekom Slovenije d.d. vzpostavljen informacijski sistem za upravljanje tehnoloških 
prostorov, temveč navaja, da navedena družba kot dober gospodar v vsakem trenutku 
razpolaga s podatki o skupnih lokacijah.  
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da razlogi, ki jih navaja 
družba predstavljajo le naštevanje dejavnosti, ki jih mora družba Telekom Slovenije d.d. 
opraviti za izvedbo naročila v okviru predpisanega roka. Agencija poudarja, da 2 mesečni 
rok, ki ga družba Telekom Slovenije d.d. navaja v primeru dogovarjanja z 
elektrodistributerjem ne more predstavljati razloga za podaljšanje predvidenega roka, saj 
Agencija predpostavlja, da družba Telekom Slovenije d.d. prične s postopkom izvedbe 
naročila takoj, ko prejme naročilo, kar pomeni, da ji v primeru dogovarjanja z 
elektrodistributerjem v predlaganem 4 mesečnem roku še vedno ostane 2 meseca časa. 
Istočasno želi Agencija poudarit, da večina postopkov, ki jih navaja družba Telekom 
Slovenije d.d. lahko potekajo istočasno, kar bistveno omili njihov vpliv na zmožnost 
izpolnjevanja obveznosti v predlaganem roku. Agencija meni, da bo vzpostavitev 
informacijskega sistema med drugim družbi Telekom Slovenije d.d. olajšala delo in skladno s 
tem skrajšala roke izvedbe naročila. Skladno z navedenim Agencija ne razume stalnega 
pritoževanja družbe Telekom Slovenije d.d. nad vzpostavitvijo informacijskega sistema, saj bi 
poleg vsega morala biti vzpostavitev le tega družbi v interesu že z vidika dobrega 
gospodarjenja. Kljub temu bo Agencija upoštevala del pripombe družbe Telekom Slovenije 
d.d. in spremenila lestvico, tako, da bo družba dolžna 30% vseh naročil za skupno lokacijo 
izvesti v 3 mesecih in 100% v 4 mesecih.   
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da lestvice določajo način 
izpolnjevanja obveznosti znotraj predpisanih rokov, zato jih bo v izrek vključila kot podtočko 
rokov. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija je na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovorila že v okviru predhodne 
točke. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da dejstvo, da ima že 
vzpostavljen sistem merjenja še ni dovolj, da se predlagana obveznost ne bi naložila, saj bi 
se v primeru, da Agencija navedene obveznosti ne bi več naložila, v praksi lahko zgodilo, da 
družba Telekom Slovenije d.d. le te ne bi več izpolnjevala, kar bi pomenilo slabšanje razmer 
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za operaterje in posredno s tem možnost za izrivanje konkurence s trga. Po drugi strani pa v 
primeru, da ima družba Telekom Slovenije d.d. takšen sistem merjenja že vzpostavljen to le 
pomeni, da predlagana obveznost zagotavlja obstoj takšnega sistema tudi v prihodnje in za 
samo družbo Telekom Slovenije d.d. ne predstavlja občutne dodatne obremenitve.  
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripombe družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da je navedeno situacijo predvidela že 
v obstoječih predlaganih ukrepih, kjer je v obrazložitvi navedeno, da v primeru napačnega 
odgovora na poizvedbo (da razvezava ni mogoča) štejejo vsi nadaljnji dnevi do sanacije 
stanja za zamudo pri realizaciji razvezave oziroma izvedbi naročila. Učinek neupravičene 
zavrnitve je namreč za operaterja lahko usoden in po mnenju Agencije lahko pomeni 
sredstvo za izrinjanje konkurence. Se pa Agencija strinja s pripombo družbe Amis d.o.o., da 
je potrebno navedeno dikcijo vključiti tudi kot del izreka. Skladno z navedenim pa Agencija 
istočasno odgovarja v tem delu odgovarja tudi družbi Telekom Slovenije d.d. Poleg tega želi 
Agencija poudariti, da obstaja večja verjetnost, da bi družba Telekom Slovenije d.d. napačne 
odgovore na poizvedbe izrabila kot sredstvo za izrinjanje konkurence, kot pa je možnost 
pojava nenamernih napačnih odgovorov. 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da je naložitev 
rokov in pogodbenih kazni družbi Telekom Slovenije d.d. skladna z določbo prvega odstavka 
26. člena ZEKom, saj le-ta Agenciji dopušča, da naloži dodatne pogoje, s katerimi se 
zagotovi poštenost, razumnost in pravočasnost izpolnitve obveznosti. Kot je Agencija 
napisala že v analizi, so določeni primerni roki in pogodbene kazni ukrep, s katerim bo 
izpolnjevanje obveznosti ustrezno zavarovano. Ta ukrep se zato kaže kot primeren, saj je 
naravnan v doseganje zakonsko določenih ciljev, poleg tega pa je nujen, saj na drugačen 
način (torej z morebitnimi milejšimi ukrepi) tega cilja ni mogoče doseči. Agencija poudarja, da 
je bila potreba po naložitvi obveznosti oblikovanja pogodbenih kazni izpostavljena tudi v 
Poročilu o načelih in najboljši praksi ERG za razvezan operaterski dostop in operaterski 
dostop z bitnim tokom. Istočasno Agencija na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. 
odgovarja, da ravno številne pritožbe operaterjev kažejo na številne probleme, s katerim se 
le-ti srečujejo na veleprodajnem (medoperaterskem) trgu, ter na nujnost obstoja regulacije v 
prihodnje. Agencija namreč namerava družbi Telekom Slovenije d.d. obveznosti naložiti 
ravno z namenom izboljšanja konkurenčnih razmer na veleprodajnem trgu, ter z namenom 
omogočanja možnosti ugotavljanja kršitev, za katere bo lažje in hitreje ukrepala v postopkih 
nadzora. Poleg tega je tudi iz pripomb alternativnih operaterjev na analizo upoštevnega trga, 
predstavljenih v tem dokumentu, nedvoumno razvidno, da je naložitev pogodbenih kazni 
nujna za zagotovitev konkurenčnih razmer na trgu. Navedbe družbe Telekom Slovenije d.d., 
da v preteklem letu s strani operaterjev ni prejela nobene zahteve za plačilo pogodbenih 
kazni iz razloga zamud, po mnenju Agencije kažejo na učinkovitost že naloženih pogodbenih 
kazni v preteklosti in ne razlog za njihovo ukinitev v prihodnje, kot želi to napačno prikazati 
družba Telekom Slovenije d.d. Poleg tega želi Agencija popraviti napačno navedbo družbe 
Telekom Slovenije d.d., saj se Agencija v resnici ukvarja z rednim spremljanjem dogajanja na 
trgu, ugotavljanjem dejanskega stanja in s preprečevanjem nepravilnosti, na kar kaže tudi 
vse navedeno. Pogodbene kazni je potrebno obravnavati ločeno od zakonsko predpisanih 
kazni, ki jih Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naloži v primeru ugotovljenih kršitev, saj 
znesek pogodbenih kazni prejmejo direktno operaterji, ki so utrpeli škodo zaradi kršitev 
družbe Telekom Slovenije d.d. in kot take predstavljajo tudi neko odškodnino za nastalo 
škodo. Poleg tega so bile (kot to pravilno navaja družba Telekom Slovenije d.d.) navedene 
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kazni že vključene v vzorčno ponudbo, kar pa v primeru nadaljnje naložitve tovrstne 
obveznosti, družbe v nobenem primeru dodatno ne obremenjuje, še posebno pa ne v 
primeru, da družba spoštuje izvrševanje predpisanih rokov (kot sama poudarja v svojih 
pripombah), saj potem le-te zanjo ne predstavljajo niti finančnega bremena. Agencija pa se 
strinja s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d., da bi bila lahko naložitev nesorazmerno 
visokih pogodbenih kazni v kombinaciji s krajšimi roki nesorazmeren ukrep in bo pripombo 
družbe upoštevala tako, da bo pogodbene kazni vezala na cene, ki jih družba Telekom 
Slovenije d.d. zaračunava operaterjem na upoštevnem trgu. Agencija se je za to spremembo 
odločila tudi zaradi dejstva, da se v praksi lahko zgodi, da bi začeli operaterji pogodbene 
kazni zlorabljati kot vir svojega zaslužka. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da so nerazumne bančne garancije 
izpostavljene le kot primer in le del predlagane prepovedi oblikovanja oziroma postavljanja 
nerazumnih pogojev. Agencija se strinja z družbo Telekom Slovenije d.d., da je smiselna 
uvedba zavarovanja plačil za primere, ko do plačil dejansko ni prišlo in to na podlagi 
nespornih terjatev. Agencija pri tem poudarja, da je družba v preteklosti predlagala uvedbo 
zavarovanja plačil na podlagi sklicevanja na odprte terjatve, ki predstavljajo plačila za 
storitve, ki so med operaterji iz vsebinskih razlogov sporna, nekatere pa se celo nanašajo na 
postavke, ki jih je Agencija v nadzornih odločbah spremenila oziroma prepovedala 
zaračunavati. Agencija ugotavlja, da je naložitev predlagane prepovedi oblikovanja oziroma 
postavljanja nerazumnih pogojev družbi Telekom Slovenije d.d. zaradi izkušenj v preteklosti 
nujno potrebna za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu. Istočasno Agencija tudi poudarja, da 
je namen in cilje nalaganja tovrstne obveznosti obširno utemeljila že v analizi. V naprej pa 
se, brez da bi bile znane vse okoliščine konkretnega primera, ne da natančno opredeliti 
pojma razumnosti oziroma se ne da natančno predvideti, kateri bi bili lahko vsi nerazumni 
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pogoji, ki bi jih lahko postavila družba Telekom Slovenije d.d... Agencija želi družbo Telekom 
Slovenije d.d. opomniti, da se zaveda problematike, ki jo izpostavlja družba Telekom 
Slovenije d.d., zato se je Agencija v preteklosti trudila z družbo Telekom Slovenije d.d. najti 
ustrezno obliko zavarovanja plačil, ki bi omogočala tako zavarovanje družbe Telekom 
Slovenije d.d., kot tudi preprečevale onemogočanje konkurenčnosti ostalih operaterjev. Tako 
ima družba Telekom Slovenije d.d. zavarovanja plačil že v ustrezni obliki vključena v svojo 
vzorčno ponudbo, pri tem pa Agencija v okviru svojih pristojnosti z regulatorno odločbo ne 
more rešiti problema plačilne nediscipline in trajanja postopkov pred civilnimi sodišči. 
Istočasno želi Agencija poudariti, da se v podobni situaciji kot jo navaja družba Telekom 
Slovenije d.d. znajde tudi operater, ki bi v primeru, da bi družba Telekom Slovenije d.d. 
poljubno oblikovala zavarovanja plačil, moral družbi plačati tudi terjatve, ki so sporne, kar pa 
bi močno vplivalo na njegovo likvidnost in s tem možnost konkuriranja na trgu. V primeru, da 
bi se v kasnejših postopkih izkazalo, da so bile te terjatve neupravičene, bi alternativni 
operater v nekem obdobju neupravičeno financiral družbo Telekom Slovenije d.d.. Glede na 
to, da je na trgu reguliran operater, za katerega je ugotovljeno, da ima pomembno tržno moč 
in skladno s tem tudi boljše možnosti dostopa do finančnih virov, Agencija meni, da je 
potrebno v navedenem primeru zaščititi alternativnega operaterja, saj se le ta lahko znajde v 
bistveno slabši situaciji kot družba Telekom Slovenije d.d. Poleg tega ima družba Telekom 
Slovenije d.d. možnost zahtevati od operaterjev plačilo neporavnanih zapadlih obveznosti v 
civilnih postopkih, na izvedbo in trajanje katerih pa Agencija nima vpliva. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
 
Agencija odgovarja, da družba Amis d.o.o. pravilno ugotavlja, da je že po splošnih pravilih 
obligacijskega prava družba Telekom Slovenije d.d. dolžna ravnati kot dober 
gospodarstvenik, zato ne vidi potrebe po dodatni naložitvi navedene obveznosti tudi z 
regulatorno odločbo 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija ugotavlja, da so navedene pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. pretežno 
pavšalne narave, saj niso podkrepljene z navedbami dokumentov, iz katerih bi dejansko 
izhajale. Poleg tega so navedbe o odsotnosti regulaciji optike v drugih državah članicah EU 
tudi zavajajoče, saj je povsem jasno, da ni potrebe po regulaciji optičnega omrežja, če to še 
ni zgrajeno. Agencija pa se strinja z navedbami, da je regulacija v nekaterih državah 
izključena oziroma omejena zaradi tehničnih omejitev pri razvezavi zanke (GPON), vendar 
pa so te pripombe nerelevantne, saj je družbe Telekom Slovenije d.d. svoje obstoječe 
optično omrežje gradila po topologiji točka-točka (point to point) FTTH, ki razvezavo 
omogoča. Istočasno Agencija poudarja, da so se države, ki jih navaja družba Telekom 
Slovenije d.d. v zvezi z regulacijo optičnega omrežja odločale v času, ko še ni bilo v veljavi 
Priporočilo o reguliranem dostopu do NGA, ki podaja jasne in nedvoumne usmeritve v zvezi 
s tovrstno regulacijo. Očitno pa je potrebno družbo Telekom Slovenije d.d. na tem mestu še 
enkrat opomniti, da lahko regulacija v drugih državah članicah služi zgolj kot primer in ne kot 
obvezna praksa. 
 
Agencija se sicer strinja s potrebo simetričnega dostopa do hišne napeljave na podlagi 
nacionalne zakonodaje. Za novogradnje to sicer trenutno veljavni ZEKom že ureja, medtem 
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ko se na obstoječe gradnje ne nanaša. Pri tem pa Agencija ponovno poudarja, da nima 
nobenih zakonodajnih pristojnosti. Zavajajoča pa je pripomba družbe Telekom Slovenije d.d. 
o neučinkovitosti asimetrične regulacije v Sloveniji, ker naj bi se reguliral operater z manjšim 
tržnim deležem, saj se navedena obveznost ne nanaša le na optično hišno napeljavo, 
temveč na vso obstoječo hišno napeljavo, torej tudi bakreno. 
 
Očitki, da Agencija ni želela podrobno predstaviti stanja in premikov na maloprodajnem trgu 
pa so povsem neutemeljeni, saj analiza (na straneh 13 – 26) natančno ugotavlja in analizira 
spremembe na maloprodajnem trgu. Pri tem pa Agencija še enkrat poudarja, da so 
navedene spremembe na maloprodajnem trgu ravno posledica učinkovite regulacije 
veleprodajnega trga, pri čemer predvideva, da bi se razmere ob odsotnosti nadaljnje 
veleprodajne regulacije, na podlagi katere mora družba Telekom Slovenije d.d. nuditi dostop 
do svojega omrežja alternativnim operaterjem, zelo hitro in znatno spremenile in to v smeri 
ponovne krepitve tržne moči bivšega monopolista, torej družbe Telekom Slovenije d.d.  
 
 
 

6.2 Obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da meni, da je 
obveznost enakega obravnavanja lahko učinkovita le v primeru, da imajo operaterji možnost 
dostopa do vseh navedenih informacij. Istočasno pa ima Agencija možnost izvajati nadzor 
nad izvajanjem navedene obveznosti le v primeru, da ji družba Telekom Slovenije d.d. 
posreduje vse navedene informacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   0213 Odgovor na pripombe - trga 4 in 5(2) - končna za objavo.doc Stran 48 od 121 
 

Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da je družba 
Telekom Slovenije d.d. dolžna v okviru obveznosti enakega obravnavanja operaterje 
obravnavati enako kot njene lastne maloprodajne enote oziroma z njo povezane družbe. 
Komunikacija operaterjev kaže da družba Telekom Slovenije d.d. navedene obveznosti ne 
izpolnjuje v celoti, zato je naložitev predlagane obveznosti v prihodnje nujna. Skladno s tem 
je Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila dodatno obveznost mesečnega 
dostavljanja podatkov o kakovosti razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke, na 
podlagi česar bo lažje preverjala izvrševanje obveznosti enakega obravnavanja. Pri tem pa 
želi Agencija poudariti, da v primeru, da imajo operaterji prek vmesnika dostop do iste baze 
podatkov, kot jo uporablja družba Telekom Slovenije d.d. in njene maloprodajne enote ter z 
njo povezane družbe in pri tem dobijo enako kakovostne informacije v enakem času, se šteje 
da je obveznost enakega obravnavanja v zvezi z dostopom do enotnega informacijskega 
sistema izpolnjena. 
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Agencija se ne strinja s pripombo družbe Amis d.d., saj je obstoječe besedilo primernejše 
od predlaganega. 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da se je v preteklosti 
dogajalo, da je družba Telekom Slovenije d.d. zavračala poizvedbe operaterjev za razvezan 
dostop do krajevne zanke z obrazložitvijo, da pri določenem naročniku ni prostih zank (paric), 
ker so le te definirane kot rezervne, kasneje pa je istega naročnika priključila sama. Agencija 
je v preteklosti dobila številne pritožbe alternativnih operaterjev v zvezi z navedeno kršitvijo 
enakega obravnavanja, zato Agencija ugotavlja, da je naložitev eksplicitne prepovedi dajanja 
zank v rezervo (razen za namene, za katere je uporaba dovoljena) nujno potrebna za 
zagotavljanje konkurence na trgu in s tem proste izbire končnih uporabnikov med ponudniki 
storitev na maloprodajnem trgu. Istočasno Agencija pojasnjuje, da lahko izvajalec 
univerzalen storitve skladno s 16. členom ZEKom zaprosi za nadomestilo neto stroškov 
izvajanja univerzalne storitve. Poleg tega je pripomba družbe Telekom Slovenije d.d. 
pavšalna, saj ne obrazloži, zakaj in za koliko naj bi navedena obveznost povzročila zvišanje 
stroškov zagotavljanja univerzalnih storitev in podaljšanje časa vzpostavitve univerzalne 
priključka. 
 
Istočasno pa Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da popolna prepoved 
dajanja v rezervo ni primerna, v primeru, da so rezerve dejansko potrebne ter če se rezerve 
oblikujejo in uporabljajo na nediskriminatoren način. Pri tem pa Agencija ugotavlja, da bi bila 
dodatna naložitev obveznosti družbi Telekom Slovenije d.d. kot jo predlaga družba Amis 
d.o.o. nesorazmerna, saj bi za družbo Telekom Slovenije d.d. predstavljala preveliko in 
neopravičljivo breme glede na pričakovane koristi naložitve take obveznosti. Izpolnjevanje 
obveznosti enakega obravnavanja družbe Telekom Slovenije d.d. ima Agencija možnost 
preverjati v postopkih nadzora. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
Agencija se strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo upoštevala, tako da bo pred 
besedilo dodala še alinejo. 
 
Na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija odgovarja, da je predlagala  
navedeno obveznost predvsem zaradi nespoštovanja naložene obveznosti enakega 
obravnavanja s strani družbe Telekom Slovenije d.d. Glavni namen predlagane obveznost je 
zagotovitev uspešnega spremljanja izvajanja naložene obveznosti enakega obravnavanja, 
zaradi česar Agencija ugotavlja, da je povezava družbe Telekom Slovenije d.d. v zvezi s 
pogodbenimi kaznimi in krajšimi roki nerelevantna. Agencija istočasno tudi poudarja, da bo 
družba Telekom Slovenije d.d. še vedno na podlagi svojih evidenc in enotnega 
informacijskega sistema imela možnost vsaj delnega spremljanja števila napačnih odgovorov 
na poizvedbe. Agencija bo deloma upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. tako, 
da bo v okviru obveznosti dodala, da je družba dolžna dostaviti prvo poročilo s podatki o 
kakovosti razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke najkasneje v 4 mesecih od 
vročitve odločbe. Agencija se je za navedeni rok odločila ob upoštevanju dejstva, da bo 
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imela družbe Telekom Slovenije d.d. obveznost vzpostavitve enotnega informacijskega za 
optično omrežje najkasneje v 3 mesecih od vročitve odločbe (glej odgovor na pripombe v 
zvezi z obveznostjo dopustitve operaterskega dostopa).  
 
 
Agencija se strinja s pripombo družbe T-2 d.o.o., tako da bo obveznost enakega 
obravnavanja razširila na vse oblike dostopa, ki jih predvideva analiza, torej na dostop do 
krajevne zanke (bakrene in optične), hišne napeljave, jaškov, kanalizacije ter neosvetljenih 
optičnih vlaken ter do aktivne ethernet povezave. Istočasno pa Agencija v zvezi s predlogom 
družbe T-2 d.o.o. pojasnjuje, da družba Telekom Slovenije d.d. nima informatizirane baze s 
podatki o kabelski kanalizaciji in jaških, zaradi česar bi lahko naložitev natančnih SLA in KPI 
za dostop do jaškov in kanalizacije predstavljala za družbo Telekom Slovenije d.d. preveliko 
in nesorazmerno breme v primerjavi s koristmi. 
 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija se strinja s pripombo družbe Amis d.o.o., tako da bo obveznost dopolnila tako, da 
bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna posredovati informacije o uvajanju novih skupnih 
lokacij najmanj 6 mesecev vnaprej. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 

 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. pripominja, da je v analizi 
ugotovila, da je upoštevni geografski trg območje Republike Slovenje, na katerem ima 
družba Telekom Slovenije d.d. položaj operaterja s pomembno tržno močjo. Skladno z 
navedenim se tudi obveznosti nalagajo družbi Telekom Slovenije d.d. za celotno območje 
Republike Slovenije in ne segmentirano po posameznih področjih. Agencija bo upoštevala 
del pripombe družbe Telekom Slovenije d.d., tako da bo iz obveznosti izločila obveznost 
posredovanja informacij za manjše posodobitve v 30 dnevnem roku. Istočasno Agencija 
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podpira predlog družbe Telekom Slovenije d.d. glede oblikovanja strokovne komisije, vendar 
pa poudarja, da je kljub temu potrebno že v regulatorni odločbi določiti osnovne pogoje 
prehoda. Agencija bo preoblikovala predlagano obveznost tako, da bo družba Telekom 
Slovenije d.d. dolžna posredovati informacije o ukinitvi posamezne skupne lokacije in o 
ukinitvi posamezne bakrene krajevne zanke posredovati najmanj 2 leti vnaprej. Agencija 
znova poudarja, da ima družba Telekom Slovenije d.d. možnost, da posamezno krajevno 
zanko oziroma lokacijo ukine pred pretekom obdobja 5 let, v primeru, da sklene z 
operaterjem ustrezen dogovor, na podlagi katerega se bo le ta z ukinitvijo strinjal. 
 
Skladno s pripombo družbe Amis d.o.o. bo Agencija dopolnila obveznost tako, da bo k 
obveznosti dodala določilo, da le ta velja tudi v primeru ukinitve posamezne skupne lokacije 
ali posamezne bakrene krajevne zanke, ki jih posamezni operater uporablja že 5 let ali več. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
APEK se strinja s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. in jo bo upoštevala tako, da bo 
navedeno obveznost črtala, saj le ta v skladu s Priporočilom o reguliranem dostopu do NGA 
spada na upoštevni trg 5 »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)«. 
 
 Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija popravlja navedbe družbe Telekom Slovenije d.d., saj Agencija v analizi ne 
predvideva, da ima vzpostavljen informacijski sistem za upravljanje tehnoloških prostorov, 
temveč navaja, da družba Telekom Slovenije d.d. kot dober gospodar v vsakem trenutku 
razpolaga vsaj s pisnimi podatki o skupnih lokacijah, tako da Agencijo čudi, da naj bi bil v 
vsakem posameznem primeru potreben ponoven fizični ogled posamezne funkcijske 
lokacije. Agencija meni, da družba Telekom Slovenije d.d. kot dober gospodar v informacijski 
sistem shranjuje podatke do katerih pride na podlagi fizičnih ogledov, ki jih opravlja na 
podlagi povpraševanj, ker pomeni, da bi družba morala v nekem času razpolagati tudi s temi 
podatki.  
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 

 
 
 Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da je navedeno situacijo predvidela že 
v obstoječih predlaganih ukrepih, kjer je v obrazložitvi navedeno, da v primeru napačnega 
odgovora na poizvedbo (da razvezava ni mogoča) štejejo vsi nadaljnji dnevi do sanacije 
stanja za zamudo pri realizaciji razvezave oziroma izvedbi naročila. Bo pa Agencija 
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navedeno obveznost vključila tudi v izrek. Učinek neupravičene zavrnitve je namreč za 
operaterja lahko usoden in po mnenju Agencije lahko pomeni sredstvo za izrinjanje 
konkurence. Agencija nadalje poudarja, da navedena obveznost za družbo Telekom 
Slovenije d.d. predstavlja novost in bo služila svojemu namenu, medtem ko bi v primeru še 
podrobnejše naložitve obveznosti ta lahko predstavljala nesorazmerno breme družbe 
Telekom Slovenije d.d. v primerjavi s koristmi. Na tem mestu pa želi Agencija družbo Amis 
d.o.o. opomniti, da je družbi Telekom Slovenije d.d. v okviru predlaganih obveznosti 
omogočena rezervacija zank le za potrebe po ohranitvi celovitosti njenega omrežja. Poleg 
tega predlog družbe Amis d.o.o., da bi se družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost, 
da omogoči rezervacije tudi operaterjem, Agencijo močno preseneča, saj je ista družba v 
okviru svojih pripomb na točko III. zahtevala absolutno prepoved dajanja zank v rezervo. 
Skladno z navedenim Agencija pripombe družbe Amis d.o.o. ne bo upoštevala. 
 
Agencija v zvezi z navedbo družbe Telekom Slovenije d.d. pripominja, da bi družba 
Telekom Slovenije d.d. s podatki o razpoložljivosti kapacitet skupnih lokacij kot dober 
gospodarstvenik morala razpolagati že v preteklosti, še pred naložitvijo obveznosti, in to 
najmanj za lastne potrebe. Prav tako po zakonu obstaja kataster komunikacijske 
infrastrukture, torej se lahko vprašamo, ali pripomba dejansko pomeni priznanje kršitev 
predpisov na tem področju. Skladno z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija 
zaključuje, da bo naložitev predlagane obveznosti preprečila nepotrebne večkratne fizične 
oglede, s čimer se bo razbremenilo prav resurse družbe Telekom Slovenije d.d., ki bodo 
potem razpoložljivi pri nalogah, ki s tega vidika dodatno obremenjujejo družbo.  
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
V zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija poudarja, da je obveznost 
naložila prav z namenom, da bosta izdelava in prikaz statistik omogočena prek enotnega 
informacijskega sistema v prihodnosti. Namen naložitve navedene obveznosti je med drugim 
ravno to, da si operaterji in Agencija lahko sami izdelujejo poročila in ne da to zanje počne 
družba Telekom Slovenije d.d. Glede na navedbe družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija 
zaključuje, da naložitev navedene obveznosti za družbo Telekom Slovenije d.d. ne 
predstavlja dodatnega bremena, saj ima sama že vzpostavljen informacijski sistem, ki 
omogoča pripravo tovrstnih poročil, po drugi strani pa pomeni dodatno razbremenitev 
družbe, saj ji v prihodnje ne bo potrebno izdelovati poročil za operaterje, ker si bodo le ta 
lahko izdelali sami.   
 
Agencija se strinja s pripombo družbe Amis d.o.o., da je potrebno dodatno opredeliti 
»relevantne parametre«. 
 
Agencija bo kot že navedeno zgoraj načelo enakega obravnavanja (oziroma načelo 
enakovrednosti) v skladu s Priporočilom o reguliranem dostopu do omrežij naslednje 
generacije (NGA) razširila na vse oblike dostopa. 
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6.3 Obveznost zagotavljanja preglednosti 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da bi vsako 
podaljšanje roka za pripravo in implementacijo dopolnjene vzorčne ponudbe pomenilo 
nepotrebno zavlačevanje časa, ko bi stopila v veljavo določila spremenjene vzorčne 
ponudbe, na podlagi česar bi bili prikrajšani predvsem alternativni operaterji. Spremembe, ki 
jih bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna implementirati v svojo vzorčno ponudbo so bile 
naložene predvsem na podlagi ugotovljenega stanja na trgu in z namenom zagotavljanja ter 
izboljšanja konkurenčnih pogojev na trgu. Poleg tega je družba Telekom Slovenije d.d. bila s 
predlaganimi obveznostmi seznanjena že v okviru javnega posvetovanja analize 
upoštevnega trga z dne 12.8.2009), kar pomeni, da se je lahko nanje pričela pripravljati že 
vsaj leto pred dejansko naložitvijo obveznosti. Kljub navedenemu pa bo Agencija deloma 
upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. in podaljšala rok za dopolnitev vzorčne 
ponudbe na 45 dni od dneva vročitve odločbe. Agencija je na pripombo, ki se nanaša na rok 
za realizacijo poročila o kakovosti razvezanega dostopa družbi Telekom Slovenije d.d. 
odgovorila že v poglavju, ki se nanaša na obveznost enakega obravnavanja. 
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Istočasno se Agencija strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo ustrezno upoštevala, 
tako da bo v okviru odločbe določila tudi veljavnost pravil v času med vročitvijo odločbe in 
datumom uveljavitve dopolnjene vzorčne ponudbe. 
 
 
 

6.4 Obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 

 
 
 
Agencija glede na pripombo družbe T-2 d.o.o. pojasnjuje, da bo morala družba Telekom 
Slovenije d.d. cene ostalih storitev, ki zajemajo tudi obstoječe storitve dostopa do bakrenega 
omrežja, oblikovati v skladu z metodologijo LRIC, kar v primeru storitev dostopa do 
bakrenega omrežja predstavlja nadaljevanje obveznosti iz prejšnje odločbe, zaradi česar 
Agencija ne pričakuje bistvenih sprememb cen predmetnih storitev. Poleg navedenega pa bo 
Agencija cene teh storitev tudi preverjala in bo, v kolikor bo potrebno, zahtevala prilagoditev 
cen. Nadalje Agencija pojasnjuje, da je cena za povsem razvezan dostop do bakrene zanke 
modelirana v skladu z metodologijo LRIC, ki znaša 7,89 EUR, kar pomeni, da je nižja od 
trenutno veljavne cene, ki znaša 8,06 EUR, prav tako pa je cena navzgor omejena z 
medoperatersko ceno za enojčni priključek PSTN družbe Telekom Slovenije d.d. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija pojasnjuje, da izračun stroškovne cene za razvezan dostop do bakrene zanke 
temelji na metodologiji dolgoročnih inkrementalnih stroškov. Dolgoročnost je definirana kot 
daljše časovno obdobje, v okviru katere so predvidoma vsi stroški variabilni. Dejansko pa se 
v dolgoročnem obdobju pojavljajo tudi fiksni stroški, ki se pojavljajo ne glede na količino 
storitev in tako predstavljajo dolgoročne fiksne stroške. To so v primeru dolgoročnih fiksnih 
stroškov razvezave krajevne zanke stroški omrežja pokritosti (omrežja, ki je oblikovano z 
namenom zagotavljanja pokritosti v smislu infrastrukture z eno samo krajevno zanko, ki 
izhaja iz glavnega delilnika). Ti stroški pa nastajajo v zelo majhnem obsegu. V modelu je 
določen delež teh stroškov zajetih v okviru homogenih stroškovnih kategorij, kot so 
stroškovna kategorija glavnega delilnika, razdelilnih omaric, primarnega kabla, sekundarnega 
in terciarnega kabla, naročniškega kabla,…. Variabilni stroški so bistveno večji, saj 
predstavljajo razliko med stroški popolnega omrežja (omrežje, ki zagotavlja povezavo do 
prav vsakega naročnika ob upoštevanju inženirskih vnosnih parametrov) in stroški omrežja, 
potrebnega za pokritost. Delež variabilnih stroškov je v modelu zajet v okviru večine 
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homogenih stroškovnih kategorij, kot so stroškovna kategorija glavnega delilnika, kopanja 
jarkov, vlačenja kablov, PSTN terminalne opreme, ISDN BRA terminalne opreme, ISDN PRA 
terminalne opreme,  primarnega kabla, sekundarnega in terciarnega kabla, naročniškega 
kabla, spajanja kablov,… 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Strošek povsem razvezanega dostopa do bakrene krajevne zanke je izračunan kot tehtano 
povprečje stroškov PSTN linije, ISDN BRA linije in ISDN PRA linije. Agencija pojasnjuje, da 
so v modelu posamezni stroški združeni v homogene stroškovne kategorije, ki se jih nato 
razporedi na posamezne omrežne komponente, le te pa se razporedi na posamezne 
veleprodajne (povsem razvezan dostop, sodostop) oziroma maloprodajne storitve (PSTN, 
ISDN BRA, ISDN PRA), torej storitve, katere se omogočajo na podlagi teh omrežnih 
komponent. Glede na navedeno je strošek razvezave krajevne zanke izračunan kot tehtano 
povprečje stroškov PSTN linije, ISDN BRA linije in ISDN PRA linije, pri čemer utež 
predstavlja število aktivnih PSTN, ISDN BRA in ISDN PRA linij. Nadalje Agencija pojasnjuje, 
da so stroški sodostopa izračunani kot zmnožek stroškov povsem razvezanega dostopa in 
deleža stroškov omrežne kartice na portu glede na vsoto stroškov omrežne kartice in 
DSLAM na portu. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o., je Agencija že v okviru poglavja 
»Kronološki pregled regulacije upoštevnega trga« podala obrazložitev za določene 
spremembe obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, ki vključujejo 
tudi obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva za storitev neosvetljenih 
optičnih vlaken in kabelske kanalizacije, glede na predhodno objavljeno analizo. 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 

 
 

 
 
Agencija je pri naložitvi obveznosti stroškovne naravnanosti cen za storitve dostopa do 
optičnega omrežja na podlagi metodologije LRIC upoštevala načelo sorazmernosti in 
primernosti glede na aktualne razmere na predmetnem trgu, z namenom, da ponovno 
vzpodbudi investiranje zlasti v gradnjo optičnega omrežja, ki omogoča nadaljnji razvoj 
predmetnega trga in s tem ohranitev trajnostne konkurence. 
 
Nadalje Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o., navaja, da bo 
cene, izračunane na podlagi metodologije LRIC, poleg ostalih metod, navedenih v predmetni 
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analizi, primerjala s cenami, ki jih bo izračunala po svojem modelu dolgoročnih 
inkrementalnih stroškov, in bo, v kolikor bo potrebno, zahtevala prilagoditev cen.  
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o., je Agencija v okviru predmetne 
analize sledila Priporočilu Komisije z dne 20. Septembra 2010 o reguliranem dostopu do 
dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA), ki med drugim priporoča, da bi morale biti 
cene dostopa stroškovno naravnane. Tako je Agencija za oblikovanje cen do storitev 
optičnega dostopovnega omrežja naložila obveznosti stroškovnega računovodstva po 
metodologiji LRIC, ki ne zagotavlja samo stroškovne naravnanosti cen, ampak stroškovno 
naravnanost cen na podlagi učinkovitega zagotavljanja storitev z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Družba Telekom Slovenije d.d. meni, da cene, ki bi bile izračunane s pomočjo metodologije 
LRIC, ne bi predstavljale zadostne spodbude za nadaljnje investiranje v optična omrežja in 
nadalje meni, da bi Agencija enak cilj dosegla tudi z uporabo blažjih cenovnih obveznosti (za 
razvezavo optične zanke prepoved škarij).  
 
Agencija se je odločila za naložitev obveznosti stroškovnega računovodstva v skladu z 
metodologijo LRIC z namenom, da vzpodbuja ne samo zadostno ampak zlasti učinkovito 
investiranje v optično infrastrukturo (vključno z ustreznim upoštevanjem naložbenega 
tveganja) in da s tem pospešuje učinkovito konkurenco, ki je z dolgoročnega vidika 
pomembna gonilna sila vlaganja. Agencija je hkrati z naložitvijo metodologije LRIC za 
razvezavo optične zanke naložila tudi metodo prepovedi škarij cen, kot blažjo obliko 
obveznosti cenovnega nadzora, z namenom, da družba Telekom Slovenije d.d. ne bi izrinila 
konkurenco s trga z oblikovanjem prenizke razlike med maloprodajnimi in grosističnimi 
cenami. Agencija se strinja z navedbo družbe Telekom Slovenije d.d., da bi bili z obveznostjo 
prepovedi škarij cen zagotovljeni enaki pogoji na trgu tako za maloprodajno enoto Telekoma 
Slovenije kot za druge alternativne operaterje, ki bi take zanke najemali, kar je tudi cilj 
naložitve te obveznosti. Zaradi navedenega je Agencija hkrati naložila tudi obveznost 
prepovedi škarij cen.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
Glede pripombe družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o. pojasnjuje Agencija, da bo v 
prehodnem obdobju naložila obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, 
z namenom, da se družbi Telekom Slovenije d.d. prepreči izrinjanje konkurence iz trga. 
Glede podane pripombe družbe Amis d.o.o. pojasnjuje Agencija, da družba Telekom 
Slovenije d.d. v prehodnem obdobju ne bo prosto zaračunavala storitev dostopa do 
optičnega omrežja, saj bo v prehodnem obdobju naložila obveznosti cenovnega nadzora in 
stroškovnega računovodstva, z namenom, da družba Telekom Slovenije d.d. v tem obdobju 
ne bi izrabljala prevladujoč položaj in s tem izrinjala alternativne operaterje iz trga, kar bi 
vodilo v škodo končnih uporabnikov. Glede pripombe družbe T-2 d.o.o. odgovarja Agencija, 
da navedeno pripombo ne bo upoštevala, saj so v predmetni analizi po mnenju agencije 
predvidene ustrezne cenovne obveznosti za prehodno obdobje in sicer do uveljavitve LRIC 
cen velja za razvezavo optične zanke prepoved škarij cen, za najemnino kabelske 
kanalizacije povprečna cena najema kabelske kanalizacije na trgih drugih operaterjev znotraj 
Evropske unije ter za storitve najema neosvetljenega optičnega vlakna in »backhaul« 
povezave ter Ethernet povezave stroškovna naravnanost cen. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o. pojasnjuje Agencija, da je tako v 
prehodnem obdobju kot tudi po preteku prehodnega obdobja za storitev razvezave optične 
zanke naložena obveznost prepovedi škarij cen, ravno z namenom, da se zagotovi zadostna 
razlika med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami in da se tako družbi Telekom Slovenije 
d.d. prepreči, da bi izrinila konkurenco iz trga, in s tem namenom dalo operaterjem gotovost 
in zaupanje, ki ga potrebujejo pri oblikovanju poslovnih načrtov. Glede na pripombo družbe 
T-2 d.o.o., da je zanašanje na primerjalne »benchmark« cene, ki ne povejo ničesar o 
slovenskem trgu, še bolj neprimerno od zanašanja na lastne stroškovne kalkulacije družbe 
Telekom Slovenije d.d., Agencija odgovarja, da je za storitev najema kabelske kanalizacije v 
prehodnem obdobju naložila obveznost oblikovanja in vzpostavitve najemnine kabelske 
kanalizacije  po povprečni ceni najema kabelske kanalizacije na drugih trgih Evropske unije, 
predvsem z namenom, da Agencija varuje konkurenco na predmetnem trgu, saj bi v 
nasprotnem primeru družba Telekom Slovenije d.d. lahko izrinjala konkurenco s trga z 
oblikovanjem previsokih cen.  
 
Agencija bo pri naložitvi obveznosti prepovedi škarij cen za razvezavo optične zanke predlog 
družbe Telekom Slovenije d.d. deloma upoštevala tako, da bo Agencija naložila obveznosti 
prepovedi škarij cen za posamezno vrsto paketov (single play, double play, triple play in za 
nove vrste paketov, kot je quadruple play), ki poleg storitve dostopa do optičnega omrežja 
vključujejo tudi druge storitve in ugodnosti. Agencija je predlog družbe Telekom Slovenije 
d.d. deloma upoštevala, saj meni, da bi bila obveznost prepovedi škarij cen za vsak 
posamezni paket za družbo Telekom Slovenije d.d. nesorazmerno breme glede na obsežno 
in fleksibilno množico paketov, ki jih družba Telekom Slovenije d.d. ponuja na 
maloprodajnem nivoju. Agencija se ne strinja, da  se obveznost prepovedi škarij cen uveljavi 
za celotno ponudbo maloprodajnih storitev, saj v tem primeru lahko vertikalno integriran 
operater pri posameznih vrstah maloprodajnih paketov lahko ustvarjal premajhno razliko med 
maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami ali celo ustvarjal škarje cen in tako izrinjal 
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konkurenco iz trga. Agencija bo še vedno ohranila naložitev obveznosti prepoved škarij cen 
za vsako posamezno storitev, saj bi v nasprotnem primeru imela družba Telekom Slovenije 
d.d. večje možnosti za izrinjanje konkurence iz trga, tako da bi pri posameznih storitvah 
lahko ustvarjala škarje cen.  Agencija meni, da bo le tako omogočeno uresničevanje namena 
naložitve prepovedi škarij cen za storitev razvezave optične zanke. Agencija bo pri naložitvi 
obveznosti prepovedi škarij cen upoštevala predlog družbe Telekom Slovenije d.d., da se 
podrobne stroškovne kalkulacije na podlagi obveznosti prepovedi škarij cen za storitev 
razvezave optične zanke pripravljajo na letni osnovi, in sicer za obdobje preteklega 
koledarskega leta, in da predmetne kalkulacije Agenciji dostavi najkasneje do 31.5. vsakega 
tekočega leta. 
 
Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
 
Agencija se je do pripombe družbe T-2 d.o.o. glede primerjalne analize cen »benchmark« 
opredelila v predhodnem razdelku te točke. 
 
Agencija odgovarja, da družba Telekom Slovenije d.d. za potrebe primerjalne analize 
»benchmark« lahko uporabi podatke iz baze Cullen za Zahodno Evropo, kot tudi iz drugih 
virov podatkov, v primeru, da le ti zajemajo cene kabelske kanalizacije na primerljivi osnovi 
na drugih trgih Evropske unije. 
 
Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., Agencija pojasnjuje, da je v analizi med 
drugimi možnostmi podala tudi predlog oblikovanja cene kabelske kanalizacije na par 
optičnih vlaken, kar pa družbe Telekom Slovenije d.d. ne zavezuje, da ne bi smela uporabiti 
drugih v analizi določenih možnosti uporabe enot za izračun cene kabelske kanalizacije. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Družba Telekom Slovenije d.d. v pripombi navaja, da se storitev Ethernet ne vključuje na 
upoštevni trg 4. Agencija pojasnjuje, da gre v primeru Ethernet povezave za dodatne storitve, 
ki omogočajo, da se storitev dostopa do podzanke lahko učinkovito izvede, predvsem 
povezave do lastnih naprav alternativnega operaterja. Agencija meni, da Etherneta brez 
napravi ni, je zgolj neosvetljeno optično vlakno.  
 
Agencija se ne strinja z navedbo družbe Telekom Slovenije d.d., da se cena Ethernet 
povezave opredeli v Vzorčni ponudbi za zakup dostopovnih delov zakupljenih vodov in 
ethernet dostopa (RALO). Agencija bo naložila obveznosti cenovnega nadzora in 
stroškovnega računovodstva za storitev Ethernet povezave, ki so primerne in ustrezne glede 
na aktualne razmere na predmetnem upoštevnem trgu, in s katerimi Agencija sledi svojim 
ciljem, zlasti spodbujanju učinkovitega investiranja v omrežje novih generacij, ki predstavlja 
temelj prihodnjega razvoja trga elektronskih komunikacij.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija povzema pripombo družbe Amis d.o.o., da je za ostale storitve potrebno določiti 
standard učinkovitega operaterja in upoštevati le minimalne stroške. Agencija odgovarja, da 
bo za ostale storitve naložila obveznost stroškovnega računovodstva v skladu z metodologijo 
LRIC, ki predstavlja izračun stroškov določenega inkrementa učinkovitega operaterja. 
Družba Telekom Slovenije d.d. bo lahko zaračunavala le inkrementalne stroške, medtem ko 
nepotrebnih oziroma neučinkovitih stroškov ne bo smela zaračunavati.  
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Družba Telekom Slovenije d.d. navaja, da je v okviru ostalih storitev cel nabor storitev, ki 
imajo lahko alocirane različne vrste stroškov v različnih kombinacijah, načinih in obsegu. 
Storitve je mogoče razločevati na enkratne in obdobne ali pa angažiranost stroškov na 
neposredne ali posredne oziroma kako stroški prehajajo v prodane storitve. Agencija navaja, 
da mora družba Telekom Slovenije d.d. slediti priporočilom in smernicam, ki jih sprejemata 
Evropska komisija in BEREC, katera priporočajo in dajejo usmeritve za razporeditev stroškov 
po metodologiji LRIC.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o., Agencija pojasnjuje, da bodo morale biti cene 
enkratnih storitev, kot je priključnina povsem razvezanega dostopa in sodostopa, stroškovne 
naravnane v skladu z metodologijo LRIC, kar pomeni, da lahko družba Telekom Slovenije 
d.d. zaračunava samo »učinkovite« stroške teh inkrementov. Nadalje bo Agencija cene 
ostalih storitev, ki zajemajo tudi priključnino povsem razvezanega dostopa in sodostopa, 
primerjala tudi s cenami istovrstnih storitev na drugih trgih (predvsem na trgu 
širokopasovnega dostopa) in bo, kjer bo potrebno, zahtevala prilagoditev cen. 
 
Agencija navedbi družbe Telekom Slovenije d.d. ne nasprotuje, da v okviru enkratnih storitev 
zaračunava le neposredne stroške in da sledi LRIC metodologiji na način, da išče optimalne 
rešitve, pri tem pa Agencija poudarja, da lahko zaračunava samo »učinkovite« stroške 
posameznega inkrementa, neučinkovite stroške ali podvajanje stroškov pa mora izločiti. 
Agencija navaja, da bo v okviru ostalih storitev ponovno naložila oziroma ohranila obveznost 
stroškovnega računovodstva v skladu z metodologijo LRIC. 
  
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., kako ravnati v primeru obdobnih storitev, 
Agencija pojasnjuje, da družba Telekom Slovenije d.d. v skladu z metodologijo LRIC 
sredstva ponovno vrednoti na podlagi stroškov uporabe sodobne infrastrukture, zgrajene z 
najbolj učinkovito tehnologijo, ki je na razpolago. Agencija glede na pripombo družbe 
Telekom Slovenije d.d. ugotavlja, da družba Telekom Slovenije d.d. spremlja stroške 
enkratnih storitev v skladu z načeli optimalnih stroškov, vendar Agencija ponovno poudarja, 
da je potrebno upoštevati le »učinkovite stroške« posameznega inkrementa. 
 
Agencija se s predlogom družbe Telekom Slovenije d.d., da se za oblikovanje cen ostalih 
storitev ne uporabi obveznost stroškovnega računovodstva v skladu z metodologijo LRIC, ne 
strinja, saj Agencija v tem primeru ne bi mogla zasledovati cilja, kot je pospeševanje 
trajnostne konkurence in s tem ščitenje koristi končnih uporabnikov. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija bo upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da se stroški adaptacij 
zaračunavajo glede na funkcionalno zasedeno površino, pri tem pa bo morala družba 
Telekom Slovenije d.d. natančno definirati velikost funkcionalne površine v m2 in tudi v 
razmerju do tlorisno zasedene površine. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. poudarja, da bodo cene ostalih storitev 
oblikovane v skladu z metodologijo LRIC, v okviru katere bo družba Telekom Slovenije d.d. 
lahko zaračunavala samo učinkovite stroške zbiranja ponudb.  
 
Agencija povzema pripombo družbe Amis d.o.o., da lahko operaterji sami izberejo izvajalca, 
če odstopanje od ponudbe družbe Telekom Slovenije d.d. presega npr. za 10% in pozdravlja  
pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., ki navaja, da bo pod pogoji, določenimi v vzorčni 
ponudbi, alternativnim operaterjem omogočila možnost izbire svojega izvajalca za adaptacijo 
kolokacijskega prostora, v primeru, da bi predračuni družbe Telekom Slovenije d.d. za več 
kot 10% presegali predračune alternativnega operaterja za izvedbo adaptacije. Agencija bo 
navedeno pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe Telekom Slovenije d.d. v celoti upoštevala 
v okviru naložitve ukrepov cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija se s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. ne strinja, saj pomeni odstopanje od 
načel metodologije LRIC. Glede na navedeno, Agencija poudarja, da mora družba Telekom 
Slovenije d.d. v primeru, da nima dodatnega stroška nabave klima naprav in ima svoje proste 
kapacitete, teh stroškov ne sme zaračunati, ker ni inkrementalnega stroška – na primer pri 
tipu skupne lokacije. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Glede pripombe družbe Telekom Slovenije d.d., da je pri določitvi najemnin za kolokacijske 
prostore treba razlikovati med najemninami za pisarniške prostore v »surovem« stanju in 
najemninami tehnoloških prostorov s posebnimi prostorskimi zahtevami, Agencija navaja, da 
te tehnološke posebnosti v primeru adaptacije operater tudi plača v obliki izvedbe adaptacije 
in opreme prostora skupne lokacije. Nadalje Agencija glede na pripombe družbe Amis d.o.o. 
in družbe Telekom Slovenije d.d. navaja, da je povprečna cena najema pisarniških prostorov 
osnovana na podlagi cen oglaševanih tako neopremljenih kot opremljenih pisarniških 
prostorov. Cena torej izhaja iz oglaševanih pisarniških prostorov, ki lahko predstavljajo tako 
neopremljene kot opremljene pisarniške prostore, torej pisarniške prostore brez opreme 
oziroma z opremo. 
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 Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija se ne strinja s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da lahko poleg najemnine 
zaračunava še navedene štiri postavke stroškov (varnostni nadzor prostora, čiščenje skupnih 
prostorov, administrativni stroški računov in ogrevanje skupnih prostorov) v odvisnosti od tipa 
lokacije. Agencija pojasnjuje, da lahko družba Telekom Slovenije d.d. zaračunava samo 
inkrementalne stroške in ne sme zaračunavati dodatnih stroškov v primeru, da le ti niso v 
zvezi s predmetnim inkrementom.  

 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija bo upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da se najemnina 
zaračunava glede na zasedeno površino v skladu s tehničnimi pogoji, pri tem pa bo morala 
družba Telekom Slovenije d.d. natančno definirati velikost funkcionalne zasedene površine v 
m2 in v razmerju do tlorisno zasedene površine.  
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da je družba že v juniju 2008 zaključila 
projekt vgradnje merilnih naprav, Agencija meni, da je rok 1.6.2011 pretiran za uveljavitev 
novega cenika, zato Agencija navaja, da bo morala družba Telekom Slovenije d.d. cenik 
električne energije objaviti najkasneje z uveljavitvijo nove vzorčne ponudbe. 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija bo v upoštevala pripombo družbe Amis d.o.o. in bo v izrek regulatorne odločbe 
jasno in natančno zapisala posamezne definirane obveznosti cenovnega nadzora in 
stroškovnega računovodstva za ostale storitve kot so predvidene v analizi. 
 
 

6.5 Obveznost ločitve računovodskih evidenc 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija bo pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. glede določitve roka za predložitev 
računovodskih evidenc, ki je 31.5. vsakega leta, v celoti upoštevala.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Pripomba družbe T-2 d.o.o.: 

 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. in družbe T-2 d.o.o. navaja, da družba 
Telekom Slovenije d.d. pripravlja model »self supply«, ki temelji na modelu ločenih 
računovodskih evidenc, in ki bo prikazoval stroške prodaje samemu sebi, s čimer Agencija 
po predstavitvi predloga predmetnega modela meni, da bo z vzpostavitvijo slednjega 
omogočeno zlasti spoštovanje načela preglednosti in enakega obravnavanja, tako za storitve 
dostopa do optične kot za storitve dostopa do bakrene infrastrukture. Nadalje družba 
Telekom Slovenije d.d. navaja, da model »self supply« zagotavlja informacije o stroških 
prodaje samemu sebi, zato ni potrebe po vpeljavi internih cen znotraj družbe. Agencija 
poudarja, da mora družba Telekom Slovenije d.d. v okviru modela »self supply« omogočiti 
prikaz internih cen, se pa strinja z družbo Telekom Slovenije d.d., da v primeru preglednega 
in objektivnega prikaza internih cen v okviru modela »self supply«, ni potrebe po vpeljavi 
obračunavanja internih oziroma transfernih cen. 
 
Družba Telekom Slovenije d.d. je v času pripravljanja predmetne analize in osnutka ukrepov, 
pripravila in Agenciji posredovala predlog izračuna stroškov samemu sebi, ki je bil Agenciji 
predstavljen in s katerim se je Agencija dne 6.12.2010 strinjala. Glede na pripombo družbe 
Telekom Slovenije d.d. posebej poudarja Agencija, da pri pripravi modela »self supply«, ki ga 
bo družba predložila hkrati z modelom ločenih računovodskih evidenc, družba dosledno 
izhaja iz modela ločenih računovodskih evidenc in pri tem poleg načel vzročnosti stroškov, 
objektivnosti, doslednosti in transparentnosti sledi zlasti načelu enakega obravnavanja. 
Agencija bo upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da se model »self supply« 
predloži hkrati z modelom ločenih računovodskih evidenc. 
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Analiza upoštevnega trga 5 »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« 
 

1. Uporabljeni izrazi 
 

Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 

Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d., dopis št. 11-08-276/13.12.-
10 z dne 13.12.2010, da jo bo upoštevala in med uporabljene izraze uvrstila tudi predlagane 
dostopovne omrežne elemente. 
 
 

2. Opredelitev upoštevnega trga 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Studio proteus d.o.o.: 

 
 
 

Studio Proteus d.o.o. je na območju občine Postojna v letu 1995 z lastnim kapitalom zgradila 
kabelsko zemeljsko omrežje. Preko omrežja je prebivalcem vasi Matenja vas, Rakitnik, Prestranek, 
Planina, Razdrto in Stara vas najprej omogočila dostop do večjega števila televizijskih programov, 
v letu  1999 pa je bilo omrežje posodobljeno v dvosmerno in tako omogočilo širokopasovni dostop 
do interneta večini prebivalstva omenjenih vasi, zlasti pa prebivalcem na vseh območjih ti. »belih 
lis«. Pri tem je potrebno poudariti, da smo omrežje zgradili na izrazito ruralnem območju, kjer v 
času, ko smo se odločali za gradnjo omrežja, ni  bilo zaznati interesa drugih operaterjev. To je bil 
tudi glavni razlog za gradnjo omrežja, saj se gradnja omrežja v primeru, da bi bil podan tudi interes 
drugih (predvsem večjih) operaterjev, ekonomsko ne bi izplačala. Internetni del omrežja s trenutno 
uporabljeno opremo omogoča prenos podatkov do 30 Mbit/s na naročnika.  
 
Kljub temu, da je naša družba že v letu 1999 na tem območju zgradila širopasovno omrežje, pa je 
občina Postojna skupaj z zasebnim partnerjem v začetku 2008 kandidirala na javnem razpisu 
Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja, in za gradnjo omrežja pridobila Evropska sredstva. Z evropskimi sredstvi zgrajeno odprto 
širokopasovno omrežje bo naši družbi predstavljalo nelojalno konkurenco, saj se gradi na območju, 
ki ga že pokriva naše širokopasovno omrežje. Drugi operaterji bodo namreč na trg na tem območju 
lahko pristopali brez vstopnih ovir, saj bo omrežje že izgrajeno (z evropskimi sredstvi). Pri tem bo 
naša družba, ki je omrežje zgradila z lastnimi sredstvi, in sicer na območju, ki pred tem ni zanimalo 
nobenega operaterja, v konkurenčno slabšem položaju, kar lahko v končni fazi pomeni tudi propad 
družbe. Položaj operaterja, ki mu ni potrebno vlagati nikakršnih sredstev v izgradnjo omrežja, je 
namreč neprimerno boljši, kot položaj operaterja, ki je na istem območju izgradil omrežje z 
lastnimi sredstvi (v tem primeru naša družba).  
 
Glede na navedeno menimo, da ugotovitev APEK-a, da izgradnja odprtega širokopasovnega 
omrežja ne bo bistveno vplivala na stanje na trgu, ne drži za primer občine Postojna. Izgradnja 
odprtega širokopasovnega omrežja v občini Postojna morda res ne bo vplivala na trg celotne 
Slovenije, kot tudi ne na ekonomski položaj velikih operaterjev, vsekakor pa bo vplivala na 
konkurenčni in ekonomski položaj naše družbe.  
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Pripomba družbe Svislat telekom d.o.o.: 
 

 

 
 
Agencija ceni trud družbe Telekom Slovenije d.d., ki ga je vložila v pripravo obsežne 
analize stanja na delu maloprodajnega trga. Pri tem pa je potrebno v prvi vrsti poudariti, da je 
Agencija v skladu s Smernicami Komisije o analizi trga in oceni znatne tržne moči v skladu z 
ureditvenim okvirjem Skupnosti za elektronska komunikacijska omrežja in storitve št. 2002/C 
165/03 izhajala iz analize maloprodajnega trga, saj povpraševanje po produktih na 
medoperaterskem trgu izhaja iz povpraševanja na maloprodajnem trgu. To pa seveda ne 
pomeni, da Agencija sklepa na konkurenčnost upoštevnega veleprodajnega 
(medoperaterskega) trga le preko stanja na maloprodajnem trgu. Slednja primerjava nam 
sicer pokaže, katere produkte oz. storitve je potrebno upoštevati tudi pri proučevanju 
substitucije na veleprodajnem trgu, vendar pa je predmet regulacije trga »Dostop do (fizične) 
omrežne infrastrukture s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji 
(medoperaterski trg)« veleprodajni nivo, torej ponudba in povpraševanje operaterjev po 
veleprodajnih produktih, ki so potrebni za oblikovanje maloprodajnih produktov. Tržni deleži 
na maloprodajnem trgu xDSL pri ugotavljanju substitucije na veleprodajnem 
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(medoperaterskem) trgu niso niti predmet analize, še manj pa regulacije obravnavanega 
upoštevnega trga.  
Istočasno se Agencija strinja z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d., da stanje na 
maloprodajnem trgu kaže na izboljšanje konkurenčnih razmer na tem trgu in da je to 
posledica regulacije medoperaterskega trga. Namen regulacije medoperaterskega trga je 
zagotovitev konkurenčnih razmer na maloprodajnem trgu in posredno s tem izboljšanje 
pogojev za končne uporabnike. Stanje na trgu kaže na učinkovitost obstoječe regulacije, 
katere pa (prav) zaradi te njene lastnosti ni opravičljivo opustiti oziroma omiliti, saj ravno 
obstoj regulacije zagotavlja želeno stanje na trgu. Če bi bila regulacija na navedenem 
upoštevnem trgu ali delu upoštevnega trga ukinjena in bi se družba Telekom Slovenije d.d. 
odločila odreči veleprodajni dostop alternativnim operaterjem, bi se njena tržna moč na 
maloprodajnem trgu znatno okrepila, medtem ko bi bilo tistim operaterji, ki so pri 
zagotavljanju storitev končnim uporabnikom pretežno odvisni od dostopa do infrastrukture 
družbe Telekom Slovenije d.d., onemogočeno opravljati storitve. Tako bi npr. maloprodajni 
tržni delež družbe Telekom Slovenije d.d. v primeru, da bi alternativnim operaterjem v 
odsotnosti regulacije ukinila veleprodajni dostop do svojega omrežja, čez noč bistveno 
narasel. Stanje na trgu se spreminja, Agencija pa se je v analizi in pri oblikovanju 
predlaganih obveznosti trudila slediti tem spremembam, da bi tudi nadaljnja regulacija v 
prihodnje bila učinkovita. 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. v zvezi s kabelskim 
omrežjem pripominja, da je predmetna analiza namenjena ugotavljanju stanja na 
slovenskem trgu, medtem ko lahko primeri regulacije v ostalih evropskih državah, zaradi 
specifičnih razmer na posameznih nacionalnih trgih, služijo le za primerjavo. Agencija je 
možnost nadgrajevanja in izboljševanja kabelskih omrežij s standardom DOCSIS 3.0 
upoštevala pri izdelavi analize upoštevnega trga 5 . Na podlagi tega je Agencija pri skupini 
Telemach (kot največji skupini kabelskih operaterjev) naknadno poizvedela (dopis št. 38241-
6/2010/1 z dne 19.7.2010) kolikšen delež njenega kabelskega omrežja je nadgrajen z 
omenjenim standardom. Pri tem je ugotovila, da ima 60% naročnikov skupine Telemach 
možnost priklopa na EuroDOCSIS 3.0 pakete, Istočasno je Agencija ugotovila, da je 
kabelsko omrežje, ki je nadgrajeno s standardom EuroDOCSIS 3.0 prisotno le v 11,9% vseh 
slovenskih občin, v katerih v povprečju dosega 16,6% penetracijo glede na gospodinjstva. 
Navedeno pomeni, da kabelsko omrežje v smislu varnosti le deloma predstavlja ekvivalent 
fiksnemu dostopu z bitnim tokom, kar je pojasnjeno tudi v analizi.  
 
Nadalje Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da je pri 
izvedbi analize upoštevala dejstvo, da je s strani nekaterih kabelskih operaterjev prišlo do 
njihovega združevanja v skupino Telemach, kar je podrobno opisala tudi v analizi. Prav tako 
je Agencija v analizi ugotovila, da ima skupina Telemach glede na število kabelskih 
modemov 60% tržni delež med vsemi kabelskimi operaterji, kar pomeni, da na trgu še vedno 
obstaja velik del kabelskih operaterjev, delovanje katerih je Agencija v analizi skrbno preučila 
medtem, ko jih je družba Telekom Slovenije d.d. v svojih pripombah z namenom 
prikazovanja izkrivljene slike poskušala namenoma prezreti. Skladno z navedenim želi 
Agencija na tem mestu poudariti, da je v analizi ugotavljala dejansko stanje na trgu, pri 
katerem pa naložene obveznosti s strani Urada za varstvo konkurence ne pomenijo 
oblikovanje takšnega stanja, ki bi bistveno vplival na drugačno opredelitev upoštevnega trga 
kot to poskuša v svojih pripombah napačno prikazati družba Telekom Slovenije d.d. Kot je 
Agencija poudarila že v analizi, bo še naprej redno spremljala razvoj in obnašanje kabelskih 
operaterjev  in v naslednji analizi ponovno ugotavljala stanje na predmetnem upoštevnem 
trgu, oziroma v primeru, da se bodo razmere na trgu bistveno spremenile, predčasno 
opravila novo analizo trga.  
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da je pri svojem delu v 
kar največji meri upoštevala Priporočila Evropske komisije, kjer je le ta v povezavi z 
nadgrajevanjem bakrenim dostopnih omrežij z optičnimi vlakni, zavzela stališče tehnološke 
nevtralnosti. Skladno s tem načelom v novem priporočilu o upoštevnih trgih in splošnim 
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aktom o določitvi upoštevnih trgov je lahko predmet predhodne regulacije vsa omrežna 
infrastruktura. Tako produktna definicija upoštevnega trga »Širokopasovni dostop 
(medoperaterski trg)« lahko vključuje tudi širokopasovni dostop preko omrežij naslednje 
generacije (NGN), kar je v svojih komentarjih na predloženo analizo potrdila tudi Evropska 
Komisija, dopis št. SG-Greffe (2009) D/5397 z dne 11.9.2009. Naložitev prepovedi ukinitve 
posamezne lokacije ali posamezne krajevne zanke pred pretekom vsaj 5-ih let od začetka 
njene uporabe s strani operaterja v nobenem primeru ne pomeni, da strategija družba 
Telekom Slovenije d.d. ni skrajševanje zank oziroma nadgradnja obstoječih bakrenih zank z 
optičnimi, zaradi česar je nadaljnja utemeljitev vključitve dostopa preko optičnega omrežja 
kot del upoštevnega trga seveda pravilna, utemeljena in nujno potrebna za zagotovitev 
konkurenčnosti na trgu v prihodnje. Navedbe družbe Telekom Slovenije d.d. ne držijo, saj 
Slovenija po razvitosti optičnega omrežja sodi v sam evropski vrh, zaradi česar je 
posledično tudi ena prvih držav, ki bo regulirala dostop do optičnega omrežja. Zato Agencija 
meni, da se je družba Telekom Slovenije d.d. svoje sicer obsežne analize lotila z napačne 
strani, saj se ni omejila na države, ki izstopajo po razvitosti optičnega omrežja. Poleg tega je 
nujno izpostaviti stališče Evropske komisije, ki ga je že večkrat poudarila v svojih 
komentarjih v postopkih notifikacije analiz upoštevnih trgov posameznih nacionalnih 
regulatorjev. Tako je Komisija v primeru analiz trgov 4 in 5 portugalskega regulatorja 
ANACOM4 v svojem komentarju navedla, da razvoj optičnega omrežja pomembno vpliva na 
spremembe konkurenčnega okolja, zato je regulatorja pozvala, naj razmisli o naložitvi 
obveznosti dopustitve dostopa do optičnega omrežja tudi na upoštevnem trgu 5. Podobno je 
Evropska komisija v svojih komentarjih na opravljeno analizo upoštevnega trga 
»Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« nizozemskega regulatorja OPTA5 pozvala, da 
budno spremlja dogajanje na trgu v smislu razvoja optičnega omrežja in po potrebi razširi 
obveznosti tudi na to obliko dostopa. Končno pa se je potrebno zavedati dejstva, da se vsak 
regulator pri analizah trga in nalaganju obveznosti odloča predvsem na podlagi stanja na 
nacionalnem trgu, pri čemer služijo primerjave z drugimi državami v poštev le kot dodatna 
podkrepitev in ne kot glavno vodilo, kot to poskuša napačno prikazati družba Telekom 
Slovenije d.d. 
 
Glede na navedbe družba Telekom Slovenije d.d. Agencija ugotavlja, da je družbi 
potrebno podrobno razložiti kaj v primeru definicije trga pomeni stališče tehnološke 
nevtralnosti, saj ga družba Telekom Slovenije d.d. očitno ne razume. Na trg spadajo vse 
vrste omrežij, za katera je bilo v analizi ugotovljeno, da tako z maloprodajnega kot tudi z 
veleprodajnega trga omogočajo substitut bakrenemu omrežju. Pri tem je potrebno poudariti, 
da se tako pokritost omrežja posamezne družbe ugotavlja na podlagi pokritosti vseh omrežij 
s katerimi ta družba razpolaga. Bistvena razlika med optičnim in kabelskim omrežjem, ki jo 
družba Telekom Slovenije d.d. namenoma pozablja, je, da navedena družba svoje bakreno 
omrežje nadgrajuje z optičnim zaradi česar je pokritost optičnega omrežja v kombinaciji z 
bakrenim omrežjem bistveno višja, kot pa je pokritost celotnega kabelskega omrežja. 
 
Agencija se s pripombami družb Svislar telekom d.o.o. z dne 10.12.2010 in družbe Studio 
proteus d.o.o. z dne 13.12.2010 sicer strinja, vendar pa je pri tem potrebno poudariti, da se 
analiza nanaša na ugotavljanje konkurenčnih razmer na nacionalnem nivoju, torej na 
območju Republike Slovenije, na katerega pa navedena situacija nima znatnega vpliva. 
Agencija bo kljub temu spremljala razvoj in gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij tudi v 
prihodnje in po potrebi ter v okviru svojih pristojnosti tudi ukrepala. 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Primer št.: PT/2008/0851 
5 Primer št. NL/2008/0827 
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3. Analiza upoštevnega trga o obstoju konkurence 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Agencija je na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. glede podrobnejše analize stanja 
na maloprodajnem trgu odgovarjala že pod točko 2. Poleg tega Agencija opozarja, da je  v 
okviru geografske definicije trga opravila zelo podrobno analizo stanja, pri čemer pa je 
upoštevala le tehnologije oziroma oblike dostopa, ki so bile na podlagi ugotavljanja 
zamenljivosti vključene v upoštevni trg. Istočasno se je potrebno zavedati, da se je Agencija 
v analizi v izogib prav takšnim očitkom kot jih navaja družba Telekom Slovenije d.d. češ, da 
ni uporabila vseh dovoljenih načinov za geografsko diferenciacijo regulacije na podlagi 
različnih konkurenčnih pogojev na posameznih območjih, opredelila tudi do možnosti 
segmentacije oziroma diferenciacije ukrepov znotraj enotnega upoštevnega trga. 
 

4. Zaključki analize o obstoju konkurence na upoštevnem trgu 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da je potrebno tržni delež operaterjev 
ugotavljati na podlagi vseh tehnologij oziroma oblik dostopa, ki so bile na podlagi 
ugotavljanja zamenljivosti vključene v upoštevni trg, zaradi česar je tržni delež, kot ga je 
izračunala Agencija popolnoma pravilen.  
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5. Predlagane obveznosti operaterja s pomembno tržno močjo 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da ravno številne pritožbe 
(teh je bilo v zadnjem letu kar 34) operaterjev kažejo na številne probleme, s katerim se le ti 
kljub regulaciji srečujejo na veleprodajnem (medoperaterskem) trgu, kar kaže na nujnost 
obstoja regulacije tudi v prihodnje. Agencija namreč namerava družbi Telekom Slovenije d.d. 
kar nekaj dodatnih obveznosti naložiti ravno z namenom izboljšanja konkurenčnih razmer na 
veleprodajnem trgu, ter z namenom omogočanja možnosti ugotavljanja kršitev, za katere bo 
lažje in hitreje ukrepala v postopkih nadzora. Istočasno Agencija poudarja, da je primere 
regulatorjev v drugih državah članicah navajala le kot dodatne primere, ki dodatno kažejo na 
pravilne odločitve Agencije. Pravilnost odločitev Agencije v opravljeni analizi upoštevnega 
trga s predlaganimi obveznostmi je potrdila tudi Evropska komisija, ki v svojem mnenju, 
dopis št. SG-Greffe (2010) D/21532 z dne 22.12.2010 ni imela pripomb, ki bi kazale na 
nestrinjanje z zaključki do katerih je prišla Agencija. Poleg tega se Agencija odloča za 
naložitev obveznosti v postopkih in okvirih, ki so zakonsko predpisani, ter na podlagi 
obsežne in podkrepljene argumentacije (tudi z vidika načela sorazmernosti), in se ji zaradi 
nalaganja obveznosti nikakor ni nikomur dolžna opravičevati.  
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5.1  Obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih 
zmogljivosti in njihove uporabe 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija se s pripombo družbe Amis d.o.o. strinja in jo bo upoštevala tako, da bo »dostop z 
bitinm tokom« nadomestila z »prenos bitnega toka za posamezne storitve«. Pri čemer bo 
družba Telekom Slovenije d.d. to dolžna zagotoviti na enak način kot to zagotavlja sama sebi 
oziroma  svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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   0213 Odgovor na pripombe - trga 4 in 5(2) - končna za objavo.doc Stran 84 od 121 
 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija na pripombe družbe Amis d.o.o. odgovarja v nadaljevanju v poglavju, ki se nanaša 
na obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva. 
 
V zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija odgovarja, da je namen 
analiz upoštevnih trgov in na njihovi podlagi naloženih ukrepov, ex-ante oziroma predhodna 
regulacija. Glede na to je jasno, da operaterji še ne povprašujejo po dostopu do MSAN, saj 
družbi Telekom Slovenije d.d. obveznost dopustitve dostopa do optičnega omrežja do sedaj 
še ni bila naložena in te oblike dostopa družba Telekom Slovenije d.d. ni prostovoljno 
ponujala, tako da posledično do tovrstnega povpraševanja ni niti moglo priti.  Istočasno 
Agencija poudarja, da je potrebno pri nalaganju obveznosti upoštevati, da se le te nalagajo 
za obdobje dveh let, ko naj bi se opravljala naslednja analiza (razen v primeru, da bi se 
razmere na trgu bistveno spremenile), zaradi česar je Agencija navedeno obveznost naložila 
ravno z namenom preprečevanja zapletov na trgu v prihodnosti, ko bodo operaterji dejansko 
pričeli povpraševati po MSAN. Priključitev direktno na DSLAM ali njegove ekvivalent MSAN 
(oziroma podobno napravo) je zadnja oblika, preden se operater odloči za razvezan dostop 
in postavitev skupne lokacije. Vzpostavitev tega modela je nujna, da se operaterju zagotovi 
možnost postopnega prehoda na razvezan dostop. Nižje v omrežju družbe Telekom 
Slovenije d.d. in bližje končnemu uporabniku, kot je priključen operater, večji ima tudi nadzor 
nad kakovostjo storitve. Poleg tega je MSAN naprava, ki je naprednejša od DSLAM-a, zaradi 
česar omogoča večjo fleksibilnost pri reševanju navedenih problemov. Na določenih 
lokacijah družbe Telekom Slovenije d.d. alternativni operaterji uporabljajo dostop z bitnim 
tokom tudi vzporedno z razveznim dostopom. Na teh lokacijah obstajajo skupine 
uporabnikov, ki ne morejo imeti razvezanega dostopa, lahko pa uporabljajo storitve z bitnim 
tokom družbe Telekom Slovenije d.d. (na primer stranke na EMX). Ker ima družba Telekom 
Slovenije d.d. komunikacijsko omrežje, ki ga ni mogoče zlahka podvojiti, je navedena 
obveznost potrebni ukrep, hkrati pa tudi edino sredstvo za preprečitev vertikalnega prenosa 
pomembne tržne moči na maloprodajne trge. Tako se vzpodbuja vstope na maloprodajne 
trge in s tem konkurenco. To pa ima za posledico kakovostnejše storitve končnim 
uporabnikom. Agencija poudarja, da je bila družbi Telekom Slovenije d.d. obveznost 
omogočanja storitve IP televizije naložena že podlagi odločbe št. 38241-23/2006-6 z dne 
16.1.2007, kar pomeni da je imela družba Telekom Slovenije d.d. že dovolj časa, da bi 
omrežje ustrezno prilagodila za zagotavljanje enakega obravnavanja. Agencija istočasno tudi 
poudarja, da ima družba Telekom Slovenije d.d. možnost povrnitve stroškov v okviru cene, ki 
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jo operaterjem zaračunava za dostop do omrežja. Na strani operaterjev pa je ali se bodo 
glede na oblikovane cene te vrste dostopa odločili zanj ali ne.  
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija želi v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudariti, da je 
predlagala naložitev navedene obveznosti v prvi vrsti z namenom preprečevanje 
samovoljnega ravnanja družbe Telekom Slovenije d.d. V odsotnosti navedene obveznosti, bi 
se v praksi namreč lahko zgodilo, da bi družba Telekom Slovenije d.d. zavrnila že odobren 
dostop (odklopila uporabnika) tudi brez podane zahteve s strani operaterja oziroma 
končnega uporabnika. Navedena prepoved se je v preteklosti že izkazala za učinkovito, saj 
je družba Telekom Slovenije d.d. želela v okviru postopkov za zavarovanje pred neplačili s 
strani operaterjev uvesti prakso odklapljanja končnih uporabnikov. Pri tem pa se je potrebno 
zavedati, da je ena glavnih nalog Agencije tudi zaščita končnih uporabnikov. Povsem jasno 
pa je, da družba Telekom Slovenije d.d. ne bo kršila navedene obveznosti, če se bo za 
prehod k drugemu operaterju oziroma za odstop od pogodbe odločil sam končni uporabnik. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da dejstvo, da ima že 
vzpostavljen enoten sistem še ni dovolj, da se predlagana obveznost ne bi naložila, saj 
Agencija na podlagi večjega števila pritožb in opozoril operaterjev ugotavlja, da je 
vzpostavitev enotnega informacijskega sistema nujno potrebna za zagotavljanje 
konkurenčnosti na trgu. V primeru, da ima družba Telekom Slovenije d.d. takšen 
informacijski sistem že vzpostavljen to le pomeni, da predlagana obveznost zagotavlja obstoj 
takšnega sistema tudi v prihodnje in za samo družbo Telekom Slovenije d.d. ne predstavlja 
občutne dodatne obremenitve.  
 
Agencija se deloma strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo upoštevala v delu, da bo 
morala družba Telekom Slovenije d.d. na neizbrisen oziroma sledljiv način obveščati 
operaterje in svojo lastno maloprodajno enoto, saj bo na ta način lažje ugotavljati ali 
vzpostavljen informacijski sistem dejansko zagotavlja nediskriminatorno obravnavanje vseh 
udeležencev, kršitev katerega se ugotavlja v postopkih nadzora. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s tem odgovarja, da je pri določanju rokov poskušala upoštevati tako 
interese družbe Telekom Slovenije d.d. kot tudi interese družbe Amis d.o.o., pri čemer je 
tehtala med konkurenčnostjo trga in potrebo po sorazmernosti. Istočasno se Agencija tudi 
zaveda pomembnosti ustrezno določenih rokov in še bolj učinkovito izvajanje le-teh. Poleg 
tega je bilo v času od pretekle analize upoštevnega trga objavljeno Priporočilo o načelih in 
najboljši praksi ERG za razvezan operaterski dostop in operaterski dostop z bitnim tokom, ki 
vključuje tudi roke. Agencija je skladno z vsem navedenim določila roke pri razvezanem 
dostopu in sodostopu. Istočasno Agencija tudi poudarja, da so del naloženih obveznosti tudi 
pogodbene kazni, s katerimi se še dodatno zagotavlja poštenost, razumnost in pravočasnost 
izpolnitve obveznosti. Poleg tega bo družba Telekom Slovenije d.d. v okviru obveznosti 
enakega obravnavanja dolžna Agenciji mesečno dostavljati podatke o kakovosti 
razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke (del katerih so tudi podatki o rokih), na 
podlagi katerih bo Agencija lahko preverjala izvrševanje obveznosti enakega obravnavanja. 
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Z namenom zagotovitev učinkovitega izvajanja je Agencija predlagala naložitev obveznosti 
vzpostavitve lestvic.  
 
Agencija na splošno pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da lestvice določajo način 
izpolnjevanja obveznosti znotraj predpisanih rokov, zato jih bo v izrek vključila kot podtočko 
rokov. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija bo deloma upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. tako, da bo 
dodala, da je rok za odgovor na poizvedbo v primeru, ko je za pripravo odgovora potrebno 
izvesti dodatne aktivnosti, 5 delovnih dni. Skladno s tem bo Agencija prilagodila tudi lestvico, 
in sicer tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. morala 70% vseh odgovorov na 
poizvedbe izvesti v 1 delovnem dnevu, 80% v 2 delovnih dneh, 90% v 3 delovnih dneh in 
100% v 5 delovnih dneh.  
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. pojasnjuje, da je 15 minutni rok za odgovor 
na poizvedbe vključen le kot del obveznosti na trgu 4. Pri tem Agencija poudarja, da v 
primeru, da družba Telekom Slovenije d.d. na posamezne poizvedbe odgovori hitreje kot je 
najkrajši rok znotraj lestvice, še ne pomeni, da je potrebno temu prilagoditi lestvico. 
Navedeno je namreč potrebno upoštevati kot vestno delo družbe Telekom Slovenije d.d. in 
ne kot slabost, ki bi jo bilo potrebno kaznovati v okviru postavljanja ostrejših lestvic. 
 
 
 
 
 



   0213 Odgovor na pripombe - trga 4 in 5(2) - končna za objavo.doc Stran 90 od 121 
 

Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi z navedbami družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da bo upoštevala 
njeno pripombo tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna podati tehnično 
dokumentacijo le na podlagi podanega zahtevka s strani operaterja, vendar pa bo 
predlagano obveznost dopolnila tako, da bo družba morala informacijski sistem nadgraditi 
tako, da bo iz odgovora takoj jasno in nedvoumno možno razbrati razlog za zavrnitev 
operaterjeve poizvedbe. Skladno s tem bo Agencija preoblikovala tudi predlagano obveznost 
tako, da bo družba Telekom Slovenije d.d. v primeru, da bo operater že na podlagi 
avtomatiziranega odgovora na poizvedbo prek informacijskega sistema dobil odgovor iz 
katerega bo jasno in nedvoumno razviden razlog za zavrnitev, dolžna le na podlagi izrecne 
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zahteve operaterja le temu v 10-ih delovnih dneh poslati tehnično dokumentacijo iz katere 
morajo izhajati  natančni razlogi za zavrnitev. Istočasno Agencija ugotavlja, da bi bila lahko 
naložitev obveznosti predlaganja pisne izjave zakonitega zastopnika v kombinaciji s 
pogodbenimi kaznimi v primeru napačnega odgovora na poizvedbe nesorazmerna glede na 
koristi, zato bo obveznost predlaganja take izjave izključila iz obveznosti. V okviru navedene 
obveznosti pa bo Agencija dodala tudi določilo, da se v primeru, da operater od družbe 
Telekom Slovenije d.d. prejme zavrnitev poizvedbe brez navedbe razloga, družba Telekom 
Slovenije d.d. take poizvedbe operaterju ne sme zaračunati, ker se šteje, da storitev ni bila 
opravljena. 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja že v odgovoru na pripombe družbe 
Telekom Slovenije d.d. 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da bo družba 
dolžna v roku 8 delovnih dni ponudit različne proste termine za izvedbo naročila; in sicer vsaj 
2. Agencija meni, da v primeru, da se operater v okviru nobenega od predlaganih prostih 
terminov ne bo uspel dogovoriti s svojo stranko (končnim uporabnikom), družba Telekom 
Slovenije d.d. za to ne more odgovarjati. Istočasno Agencija poudarja, da je družba Telekom 
Slovenije d.d. že sama na lastno pobudo v letu 2009 skrajšala rok izvedbe iz 12 na 8 dni, 
tako da pripombo družbe, da se navedenega roka ne more držati, Agencija težko sprejme. 
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Agencija se zaveda, da se v praksi lahko zgodijo posamezni izjemni primeri oziroma 
okoliščine izven direktne kontrole družbe Telekom Slovenije d.d., zaradi katerih se družba 
rokov izvedbe ne bo mogla držati. Za take primere bo Agencija v okviru odločbe dodala 
možnost, da lahko družba Telekom Slovenije d.d. v primeru nastanka izrednih okoliščin izven 
njene direktne kontrole določen rok podaljša za razumen rok. Družba Telekom Slovenije d.d. 
bo v primeru podaljšanja tega roka moral obvestiti operaterja. Istočasno bo družba Telekom 
Slovenije d.d. dolžna obvestiti Agencijo o nastanku izrednih okoliščin, skupaj s podrobnejšo 
obrazložitvijo in dokazi, takoj, ko se takšna situacija pojavi. Agencija se strinja s pripombo 
družbe Telekom Slovenije d.d. glede izvedbe naročil pri dostopu do optičnih zank. Skladno s 
tem bo Agencija za izvedbo naročila pri dostopu do optičnih zank ločeno določila roke 
izvedbe, in sicer: rok za izvedbo naročila je 8 dni, v primeru, da na lokaciji stranke ni 
potreben poseg, 15 dni v primeru, da je potrebna zaključitev omrežja do doze in 30 dni v 
primeru, da izvedba naročila zahteva večje investicijske posege. Istočasno Agencija 
poudarja, da pogoje dostopa družba Telekom Slovenije d.d. oblikuje sama v okviru vzorčne 
ponudbe ob upoštevanju veljavnih regulatornih in drugih odločb. Agencija ugotavlja, da je 
oblikovanje lestvice za izvedbo naročila nepotrebna, saj pripombe družbe Telekom Slovenije 
d.d. kažejo na to, da bo večina naročil izvedena v roku 8 delovnih dni, kar je po mnenju 
Agencije primeren rok za izvedbo naročila. Agencija istočasno poudarja, da prav tako kot 
družba Telekom Slovenije d.d. nima vpliva na dogovorjeni čas priklopa, ki ga med seboj 
dogovorita alternativni operater in končni uporabnik. Agencija pa bo  v okviru spremljanja 
podatkov o kakovosti dostopa ugotavljala in nadzirala spoštovanje naloženega roka in 
enakega obravnavanja. 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja že v odgovoru na pripombe družbe 
Telekom Slovenije d.d. 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija se sprašuje na podlagi česa družba Telekom Slovenije d.d. s tako gotovostjo 
navaja, da »Agencija misli, da se z odpravo napak ukvarjajo vsi zaposleni v Telekomu 
Slovenije«, saj tega ni Agencija nikjer navedla. Skladno s tem Agencija ugotavlja, da družba 
Telekom Slovenije d.d. navedeno navaja le z namenom zavajanja. Kljub temu bo Agencija 
upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., tako, da bo rok za odpravo napake 
podaljšala iz 2 na 3 delovne dni, pri čemer bo morala družba vzpostaviti naslednjo lestvico: 
60% vseh napak odpraviti v 1 dnevu, 80% v 2 dneh in 100% v 3 dneh. Težje napake so iz te 
lestvice izvzete, ker Agencija meni, da se težje napake, za katere se lahko rok za odpravo 
napake podaljša za 5 delovni dni, pojavljajo redko in jih je kot take potrebno obravnavati 
izven določene lestvice. 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja že v odgovoru na pripombe družbe 
Telekom Slovenije d.d. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija bo pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. upoštevala tako, da bo poenotila rok 
in lestvic na delovne dneve. Glede predvidenih lestvic pa se je Agencija opredelila že v 
okviru odgovorov na pripombe v zvezi s predlaganimi roki. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da je navedeno situacijo predvidela že 
v obstoječih predlaganih ukrepih, kjer je v obrazložitvi navedeno, da v primeru napačnega 
odgovora na poizvedbo (da dostop z bitnim tokom ni mogoč) štejejo vsi nadaljnji dnevi do 
sanacije stanja za zamudo pri realizaciji razvezave oziroma izvedbi naročila. Učinek 
neupravičene zavrnitve je namreč za operaterja lahko usoden in po mnenju Agencije lahko 
pomeni sredstvo za izrinjanje konkurence. Skladno z navedenim pa Agencija istočasno 
odgovarja v tem delu odgovarja tudi družbi Telekom Slovenije d.d. Poleg tega želi Agencija 
poudariti, da obstaja večja verjetnost, da bi družba Telekom Slovenije d.d. napačne 
odgovore na poizvedbe izrabila kot sredstvo za izrinjanje konkurence, kot pa je možnost 
pojava nenamernih napačnih odgovorov. 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da je naložitev 
rokov in pogodbenih kazni družbi Telekom Slovenije d.d. skladna z določbo prvega odstavka 
26. člena ZEKom, saj le-ta Agenciji dopušča, da naloži dodatne pogoje, s katerimi se 
zagotovi poštenost, razumnost in pravočasnost izpolnitve obveznosti. Kot je Agencija 
napisala že v analizi, so določeni primerni roki in pogodbene kazni ukrep, s katerim bo 
izpolnjevanje obveznosti ustrezno zavarovano. Ta ukrep se zato kaže kot primeren, saj je 
naravnan v doseganje zakonsko določenih ciljev, poleg tega pa je nujen, saj na drugačen 
način (torej z morebitnimi milejšimi ukrepi) tega cilja ni mogoče doseči. Agencija poudarja, da 
je bila potreba po naložitvi obveznosti oblikovanja pogodbenih kazni izpostavljena tudi v 
Poročilu o načelih in najboljši praksi ERG za razvezan operaterski dostop in operaterski 
dostop z bitnim tokom. Istočasno Agencija na pripombe družbe Telekom Slovenije d.d. 
odgovarja, da ravno številne pritožbe operaterjev kažejo na številne probleme s katerimi se 
le ti srečujejo na veleprodajnem (medoperaterskem) trgu, ter na nujnost obstoja regulacije v 
prihodnje. Agencija namreč namerava družbi Telekom Slovenije d.d. obveznosti naložiti 
ravno z namenom izboljšanja konkurenčnih razmer na veleprodajnem trgu, ter z namenom 
omogočanja možnosti ugotavljanja kršitev, za katere bo lažje in hitreje ukrepala v postopkih 
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nadzora. Poleg tega je tudi iz pripomb alternativnih operaterjev na analizo upoštevnega trga, 
predstavljenih v tem dokumentu, nedvoumno razvidno, da je naložitev pogodbenih kazni 
nujna za zagotovitev konkurenčnih razmer na trgu. Navedbe družbe Telekom Slovenije d.d., 
da v preteklem letu s strani operaterjev ni prejela nobene zahteve za plačilo pogodbenih 
kazni iz razloga zamud, po mnenju Agencije kažejo na učinkovitost že naloženih pogodbenih 
kazni v preteklosti in ne razlog za njihovo ukinitev v prihodnje, kot želi to napačno prikazati 
družba Telekom Slovenije d.d. Poleg tega želi Agencija popraviti napačno navedbo družbe 
Telekom Slovenije d.d., saj se Agencija v resnici ukvarja z rednim spremljanjem dogajanja na 
trgu, ugotavljanjem dejanskega stanja in s preprečevanjem nepravilnosti, na kar kaže tudi 
vse navedeno. Pogodbene kazni je potrebno obravnavati ločeno od zakonsko predpisanih 
kazni, ki jih Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naloži v primeru ugotovljenih kršitev, saj 
znesek pogodbenih kazni prejmejo direktno operaterji, ki so utrpeli škodo zaradi kršitev 
družbe Telekom Slovenije d.d. in kot take predstavljajo tudi neko odškodnino za nastalo 
škodo. Poleg tega so bile (kot to pravilno navaja družba Telekom Slovenije d.d.) navedene 
kazni že vključene v vzorčno ponudbo, kar pa v primeru nadaljnje naložitve tovrstne 
obveznosti, družbe v nobenem primeru dodatno ne obremenjuje, še posebno pa ne v 
primeru, da družba spoštuje izvrševanje predpisanih rokov (kot sama poudarja v svojih 
pripombah), saj potem le-te zanjo ne predstavljajo niti finančnega bremena. Agencija pa se 
strinja s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d., da bi bila lahko naložitev nesorazmerno 
visokih pogodbenih kazni v kombinaciji s krajšimi roki nesorazmeren ukrep in bo pripombo 
družbe upoštevala tako, da bo pogodbene kazni vezala na cene, ki jih družba Telekom 
Slovenije d.d. zaračunava operaterjem na upoštevnem trgu. Agencija se je za to spremembo 
odločila tudi zaradi dejstva, da se v praksi lahko zgodi, da bi začeli operaterji pogodbene 
kazni zlorabljati kot vir zaslužka. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 
 
Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. poudarja, da so nesorazmerne  bančne garancije 
izpostavljene le kot primer in le del predlagane prepovedi oblikovanja oziroma postavljanja 
nerazumnih pogojev. Agencija se strinja z družbo Telekom Slovenije d.d., da je smiselna 
uvedba zavarovanja plačil za primere, ko do plačil dejansko ni prišlo in to na podlagi 
nespornih terjatev. Agencija pri tem poudarja, da je družba v preteklosti predlagala uvedbo 
zavarovanja plačil na podlagi sklicevanja na odprte terjatve, ki predstavljajo plačila za 
storitve, ki so med operaterji iz vsebinskih razlogov sporna, nekatere pa se celo nanašajo na 
postavke, ki jih je Agencija v nadzornih odločbah spremenila oziroma prepovedala 
zaračunavati. Agencija ugotavlja, da je naložitev predlagane prepovedi oblikovanja oziroma 
postavljanja nerazumnih pogojev družbi Telekom Slovenije d.d. zaradi izkušenj v preteklosti 
nujno potrebna za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu. Istočasno tudi poudarja, da je 
namen in cilje nalaganja tovrstne obveznosti obširno utemeljila že v analizi. V naprej pa se 
brez da bi bile znane vse okoliščine konkretnega primera, ne da natančno opredeliti pojma 
razumnosti oziroma se ne da natančno predvideti, kateri bi bili lahko vsi nerazumni pogoji, ki 
bi jih lahko postavila družba Telekom Slovenije d.d. Agencija želi družbo Telekom Slovenije 
d.d. opomniti, da se zaveda problematike, ki jo izpostavlja družba Telekom Slovenije d.d., 
zato se je Agencija v preteklosti trudila z družbo Telekom Slovenije d.d. najti ustrezno obliko 
zavarovanja plačil, ki bi omogočala tako zavarovanje družbe Telekom Slovenije d.d., kot tudi 
preprečevale onemogočanje konkurenčnosti ostalih operaterjev. Tako ima družba Telekom 
Slovenije d.d. zavarovanja plačil že v ustrezni obliki vključena v svojo vzorčno ponudbo, pri 
tem pa Agencija v okviru svojih pristojnosti z regulatorno odločbo ne more rešiti problema 
plačilne nediscipline in trajanja postopkov pred civilnimi sodišči. Istočasno želi Agencija 
poudariti, da se v podobni situaciji kot jo navaja družba Telekom Slovenije d.d. znajde tudi 
operater, kateri bi v primeru, da bi družba Telekom Slovenije d.d. poljubno oblikovala 
zavarovanja plačil, moral družbi plačati tudi terjatve, ki so sporne, kar pa bi močno vplivalo 
na njegovo likvidnost in s tem možnost konkuriranja na trgu. V primeru, da bi se v kasnejših 
postopkih izkazalo, da so bile te terjatve neupravičene, bi alternativni operater v nekem 
obdobju neupravičeno financiral družbo Telekom Slovenije d.d. Glede na to, da je na trgu 
reguliran operater, za katerega je ugotovljeno, da ima pomembno tržno moč in skladno s tem 
tudi boljše možnosti dostopa do finančnih virov, Agencija meni, da je potrebno v navedenem 
primeru zaščititi alternativnega operaterja, saj se le ta lahko znajde v bistveno slabši situaciji 
kot družba Telekom Slovenije d.d. Poleg tega ima družba Telekom Slovenije d.d. možnost 
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zahtevati od operaterjev plačilo neporavnanih zapadlih obveznosti v civilnih postopkih, na 
izvedbo in trajanje katerih pa Agencija nima vpliva. 
 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. nadalje odgovarja, da bo za pakete s 
širokopasovnim dostopom, v katerih je med drugimi storitvami širokopasovnega dostopa 
zajeta tudi storitev IPTV, naložena obveznost prepovedi škarij cen. Obveznost prepovedi 
škarij cen preprečuje, da bi družba Telekom Slovenije d.d. izrinila konkurente s trga z 
oblikovanjem premajhne razlike med veleprodajno in maloprodajno ceno. Nadalje Agencija 
poudarja, da bo prepoved škarij cen družbi Telekom Slovenije naložila za posamezne vrste 
paketov s širokopasovnim dostopom in sicer za vsako posamezno storitev posebej. Prav 
tako Agencija ne razume smiselnosti predmetne pripombe družbo Amis d.o.o., saj je družba 
Amis d.o.o. glede na dosedanje stanje v večini primerov prisotna na nivoju DSLAM (lokalni 
nivo), v okviru katerega družba Amis d.o.o. zagotavlja storitev IPTV preko lastnega omrežja.     
 
 

5.2  Obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. pojasnjuje, da je družba Telekom Slovenije d.d. v 
okviru naložene obveznosti enakega obravnavanja dolžna vse operaterje obravnavati enako 
kot sama sebe, svoja hčerinska oziroma partnerska podjetja. Kar pa ne pomeni, da bi morala 
družba Telekom Slovenije d.d. okviru navedene obveznosti drugim operaterjem zagotavljati 
stvari, ki jih družba ne zagotavlja sama sebi oziroma ostalim operaterjem. Navedena 
pripomba družbe Amis d.o.o. Agencijo preseneča, saj bi navedeno namreč bilo v popolnem 
nasprotju z idejo obveznosti enakega obravnavanja. Istočasno pa Agencija ugotavlja, da bi 
bilo družbi Telekom Slovenije d.d. v okviru obveznost dopustitve operaterskega dostopa 
naložiti obveznost, da mora ugoditi vsem razumnim zahtevam za dostop z bitnim tokom, tako 
da bo v odločbi dodala navedeno obveznost. 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da je družba 
Telekom Slovenije d.d. dolžna v okviru obveznosti enakega obravnavanja operaterje 
obravnavati enako kot njene lastne maloprodajne enote oziroma z njo povezane družbe. 
Komunikacija operaterjev kaže da družba Telekom Slovenije d.d. navedene obveznosti ne 
izpolnjuje v celoti, zato je naložitev predlagane obveznosti v prihodnje nujna. Pri tem pa želi 
Agencija poudariti, da v primeru, da imajo operaterji prek vmesnika dostop do iste baze 
podatkov, kot jo uporablja družba Telekom Slovenije d.d. in njene maloprodajne enote ter z 
njo povezane družbe in pri tem dobijo enako kakovostne informacije v enakem času, se šteje 
da je obveznost enakega obravnavanja v zvezi z dostopom do enotnega informacijskega 
sistema izpolnjena. 
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Agencija je na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarjala že v poglavju, ki se nanaša na 
obveznost dopustitve operaterskega dostopa. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. pojasnjuje, da je predlagala 
naložitev naveden obveznosti v okviru obveznosti enakega obravnavanja, kar pomeni, da 
mora družba Telekom Slovenije d.d. navedene storitve operaterjem zagotavljati pod enakimi 
pogoji in na enak način kot jih družba zagotavlja sama sebi oziroma svojim hčerinskim ali 
partnerskim podjetjem, po potrebi tudi z omogočanjem namestitve lastne opreme. Agencija 
poudarja, da se je odločila za oblikovanje bolj splošne obveznosti odločila ravno zaradi 
hitrega razvoja novih storitev, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do situacije, ko bi bilo 
operaterjem onemogočeno ponujanje neke nove storitve, ki bi jo oblikovala družba Telekom 
Slovenije d.d., v prihodnosti,  s tem pa tudi njihovo konkuriranje na trgu. Družba Telekom 
Slovenije d.d. bi drugače oblikovano obveznost lahko izkoristila kot sredstvo za izrinjanje 
konkurence iz trga, kar pa kaže na sorazmernost in upravičenost predlagane obveznosti. 
Pogoje dostopa pa oblikuje družba Telekom Slovenije d.d. sama v okviru svoje vzorčne 
ponudbe, pri čemer pa mora v vsakem primeru slediti načelu enakega obravnavanje 
operaterjev in svojih maloprodajnih, hčerinskih ali partnerskih podjetij. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija odgovarja, da je predlagala  
navedeno obveznost predvsem zaradi nespoštovanja naložene obveznosti enakega 
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obravnavanja s strani družbe Telekom Slovenije d.d. Glavni namen predlagane obveznost je 
zagotovitev uspešnega spremljanja izvajanja naložene obveznosti enakega obravnavanja, 
zaradi česar Agencija ugotavlja, da je povezava družbe Telekom Slovenije d.d. v zvezi s 
pogodbenimi kaznimi in krajšimi roki nerelevantna. Agencija istočasno tudi poudarja, da bo 
imela družba Telekom Slovenije d.d. še vedno na podlagi svojih evidenc in enotnega 
informacijskega sistema imela možnost vsaj delnega spremljanja števila napačnih odgovorov 
na poizvedbe. Agencija bo deloma upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. tako, 
da bo v okviru obveznosti dodala, da je družba dolžna dostaviti prvo poročilo s podatki o 
kakovosti razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke najkasneje v 4 mesecih od 
vročitve odločbe. Agencija se je za navedeni rok odločila ob upoštevanju dejstva, da bo 
imela družbe Telekom Slovenije d.d. obveznost vzpostavitve enotnega informacijskega za 
optično omrežje najkasneje v 3 mesecih od vročitve odločbe (skladno z odgovori na 
pripombe na trgu 4 zvezi z obveznostjo dopustitve operaterskega dostopa  in zagotavljanja  
preglednosti).  
  
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da popolna prepoved dajanja v 
rezervo ni primerna, v primeru, da so rezerve dejansko potrebne ter če se rezerve oblikujejo 
in uporabljajo na nediskriminatoren način. Pri tem pa Agencija ugotavlja, da bi bila dodatna 
naložitev obveznosti družbi Telekom Slovenije d.d. kot jo predlaga družba Amis d.o.o. 
nesorazmerna, saj bi za družbo Telekom Slovenije d.d. predstavljala preveliko in 
neopravičljivo breme glede na pričakovane koristi naložitve take obveznosti. Izpolnjevanje 
obveznosti enakega obravnavanja družbe Telekom Slovenije d.d. ima Agencija možnost 
preverjati v postopkih nadzora. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Agencija se strinja s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. in bo natančneje definirala 
na katere storitve se navedena obveznost nanaša. 
 
Agencija v zvezi s pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da bo poenotila poimenovanje  
povezanih družb družbe Telekom Slovenije d.d. poenotila skladno z dikcijo iz ZEKom, in 
sicer z »hčerinska ali partnerska podjetja«.  
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
V zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija poudarja, da je obveznost 
naložila prav z namenom, da bosta izdelava in prikaz statistik omogočena prek enotnega 
informacijskega sistema v prihodnosti. Namen naložitve navedene obveznosti je med drugim 
ravno to, da si operaterji in Agencija lahko sami izdelujejo poročila in ne da to zanje počne 
družba Telekom Slovenije d.d. Glede na navedbe družbe Telekom Slovenije d.d. Agencija 
zaključuje, da naložitev navedene obveznosti za družbo Telekom Slovenije d.d. ne 
predstavlja dodatnega bremena, saj ima sama že vzpostavljen informacijski sistem, ki 
omogoča pripravo tovrstnih poročil, po drugi strani pa pomeni dodatno razbremenitev 
družbe, saj ji v prihodnje ne bo potrebno izdelovati poročil za operaterje, ker si bodo le ta 
lahko izdelali sami.   
 

5.3  Obveznost zagotavljanja preglednosti 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija v zvezi s pripombami družbe Telekom Slovenije d.d. poudarja, da bi vsako 
podaljšanje roka za pripravo in implementacijo dopolnjene vzorčne ponudbe pomenilo 
nepotrebno zavlačevanje časa, ko bi stopila v veljavo določila spremenjene vzorčne 
ponudbe, na podlagi česar bi bili prikrajšani predvsem alternativni operaterji. Spremembe, ki 
jih bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna implementirati v svojo vzorčno ponudbo so bile 
naložene predvsem na podlagi ugotovljenega stanja na trgu in z namenom zagotavljanja ter 
izboljšanja konkurenčnih pogojev na trgu. Poleg tega je družba Telekom Slovenije d.d. bila s 
predlaganimi obveznostmi seznanjena že v okviru javnega posvetovanja analize 
upoštevnega trga z dne 12.8.2009), kar pomeni,  da se je lahko nanje pričela pripravljati že 
vsaj leto pred dejansko naložitvijo obveznosti. Kljub navedenemu pa bo Agencija deloma 
upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. in podaljšala rok za dopolnitev vzorčne 
ponudbe na 45 dni od dneva vročitve odločbe. Agencija je na pripombo, ki se nanaša na rok 
za realizacijo poročila o kakovosti razvezanega dostopa družbi Telekom Slovenije d.d. 
odgovorila že v poglavju, ki se nanaša na obveznost enakega obravnavanja. 
 
Istočasno se Agencija strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in jo bo ustrezno upoštevala, 
tako da bo v okviru odločbe določila tudi veljavnost pravil v času med vročitvijo odločbe in 
datumom uveljavitve dopolnjene vzorčne ponudbe. 
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5.4  Obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva« 
 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja Agencija, da je obveznost oblikovanja 
veleprodajne cene za mesečno zakupnino navideznega kanala za širokopasovni dostop na 
priključkih »maloprodajna cena minus« (retail minus) nevtralna, kar pomeni, da se diskontni 
faktor nanaša na maloprodajno ceno na trgu širokopasovnega dostopa in nadalje, da 
navedena obveznost cenovnega nadzora velja pri zagotavljanju storitve bitnega toka.   
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 
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Glede na pripombo družbe Amis. d.o.o., da je potrebno upoštevati podatke glede prodaje 
posameznih paketov in, da se umetno vzdržuje visoka cena paketa »solo internet«, od 
katere se določa medoperaterska cena ter, da močno prednjači prodaja paketov oziroma 
kombinacij posameznih širokopasovnih in govornih storitev, odgovarja Agencija, da bo 
(morebiten obstoj škarij cen glede na simulacijo, ki jo je Agencija izvedla, ni izključen) 
Agencija v prihodnje družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost prepovedi  škarij cen 
za pakete, z namenom zagotavljanja zadostne razlike med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami, saj bi v nasprotnem primeru družba Telekom Slovenije d.d. lahko izrinjala 
konkurente s trga.   
 
Agencija bo preverjala tako spoštovanje obveznosti cenovnega nadzora po metodi 
»maloprodajna cena minus«, kot tudi spoštovanje obveznosti prepovedi škarij cen. 
Upoštevanje obveznosti prepovedi škarij cen bo Agencija preverjala na podlagi ustreznih 
stroškovnih kalkulacij družbe Telekom Slovenije d.d., katerih stroški bodo morali izhajati iz 
računovodskih evidenc in bodo morali biti dokazljivi.  
 
Agencija bo upoštevala vprašanje družbe Amis d.o.o. o izračunu veleprodajnih cen za 
različne kombinacije paketov brez storitve interneta in bo družbi Telekom Slovenije d.d. 
naložila obveznost prepovedi škarij cen oziroma obveznost zadostne razlike med 
maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami za vse vrste paketov, ki vsebujejo storitev oziroma 
storitve širokopasovnega dostopa.  
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija pojasnjuje, da bo morala družba Telekom Slovenije d.d. uveljaviti cene v skladu z 
naloženo metodo maloprodajna cena minus za veleprodajne cene mesečnih zakupnin 
navideznega kanala za širokopasovni dostop, pri čemer morajo izračuni temeljiti na lastnih 
veljavnih maloprodajnih cenah, vključno s popusti in akcijami, v kolikor se ti na 
maloprodajnem trgu nudijo, kar bo Agencija določila tudi v izreku odločbe.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da glede na to, da stroški izhajajo 
iz modela, se izračuna strošek BRAS na način, da se izračuna strošek dostopa na BRAS po 
metodi »retail minus«, s tem da se naknadno odšteje strošek BRAS, ki je glede na model za 
prenosne hitrosti naslednji: 
 
 
1024 
Kbit/s 

2048 
Kbit/s 

10240 
Kbit/s 

20M / 
20M 

60M / 
60M 

100M / 
100M 

 
0,62 0,62 0,62 0,68 0,85 1,08 

 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da bo družba Telekom Slovenije 
d.d. dolžna na željo operaterja le temu v primeru drugega nivoja priključitve omogočiti 
namestitev operaterjevega BRAS-a (oziroma druge podobne naprave) in posledično 
zaračunavati stroške v skladu z zgoraj navedenim izračunom. Z navedenimi možnostmi se 
izboljša raznolikost, konkurenčnost in kakovost ponudbe drugih operaterjev, ter omogoči 
operaterjem, da se vzpenjajo po investicijski lestvi (ladder of investment). 
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da je za predmetni  
model angažirala strokovnjake ekonomske stroke svetovalne hiše Deloitte. Model za izračun 
»retail minus« je hibridno zasnovan, kar pomeni, da  podatke družbe TS kombinira s 
primerljivimi podatki drugih operaterjev (benchmark). Nadalje Agencija odgovarja, da je 
model zasnovan na podatkih na primerljivi trgih in iz dostopnih podatkov o maloprodajnih 
maržah za posamezne prenosne hitrosti. Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., 
ki se nanaša na velikost omrežij oziroma število priključnih točk izbranih primerljivih držav, bi 
Agencija želela predstaviti dejstvo, da družba Telekom Slovenije d.d., v okviru projekta 
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posodobitve omrežja, iz regijskega nivoja (z osmimi lokacijami) prehaja na bistveno večje 
število regionalnih dostopov. Tako je Agencija na eni strani upoštevala obstoječe število 
omrežnih priključnih točk (Nizozemska, Belgija) kot tudi v prihodnost usmerjen pristop z 
večjim številom omrežnih priključnih točk (Španija, Velika Britanija). Na podlagi navedenega 
je Agencija upoštevala povprečje marž omenjenih držav. Agencija nadalje na pripombo 
družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da je izhajala iz ATM omrežja zaradi dostopnosti 
primerljivih podatkov. Glede na to, da je ATM tehnologija stroškovno dražja, je Agencija 
upoštevala prihranke v višini 25% zaradi uporabe IP/MPLS tehnologije. Oceno so potrdili tudi 
strokovnjaki ekonomske stroke svetovalne organizacije Deloitte. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da veleprodajni 
stroški slonijo na številu linij, upoštevajoč lastnost učinkovitega operaterja ter optimalno 
izkoriščenost omrežja, zato stroški ne rastejo linearno s številom linij. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 
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Agencija nadalje glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. odgovarja, da so bili 
nekateri podatki družbe Telekom Slovenije d.d. uporabni, medtem ko nekateri podatki, kot so 
podatki, ki se nanašajo na ceno mednarodnega interneta uplink-a, niso bili kvalitetni oziroma 
niso bili popolni, zaradi česar je Agencija izhajala iz dostopnih primerljivih podatkov za 
predmetno storitev. Zaradi navedenega Agencija ni mogla modelirati »minusa« izključno na 
stroškovni osnovi, posredovani s strani družbe Telekom Slovenije d.d., ampak je uporabila 
hibridni model, ki zajema pristop od zgoraj navzdol (benchmark) in pristop od spodaj 
navzgor. 
 
Nadalje glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., ki se nanaša na napačnost in ne-
transparentnost modela, Agencija poudarja, da je Agencija zaradi preglednosti predmetni 
model družbi Telekom Slovenije d.d. predstavila, in sicer dne 3.12.2010, kakor ji je z 
dopisom, št. 38241-6/2010/25 z dne 23.11.2010, tudi posredovala fotokopije gradiva 
celotnega modela z vsemi številskimi podatki in rezultati.   
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Agencija se strinja s pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da je zaradi izgube dohodkov 
od PSTN oz. ISDN naročnine in prometa za družbo Telekom Slovenije d.d. primerno, da se 
določi dodatek, ki ga mora v primeru dostopa z golim xDSL plačati alternativni operater. 
Agencija ugotavlja, da mora biti višina takega dodatka usklajena s cenovnimi obveznostmi, 
naloženimi na  upoštevnem trgu 4, kjer je Agencija za polno razvezan dostop (primerljiv z 
golim xDSL) izračunala veleprodajno ceno 7,89€, za sodostop (primerljiv z dostopom prek 
bitnega toka, pri katerem lahko družba Telekom Slovenije d.d. končnemu uporabniku še 
vedno zagotavlja PSTN oz. ISDN storitve) pa ceno 3,19€. V skladu z navedenim Agencija 
ugotavlja, da je tudi pri dostopu z golim xDSL primerna enaka razlika v ceni, tako da bo 
Agencija za dostop z bitnim tokom na priključkih, na katerih ni vključena PSTN ali ISDN 
storitev družbe Telekom Slovenije d.d., naložila dodatek v višini razlike med ceno za polno 
razvezan dostop in sodostop oziroma dodatek v višini 4,70€. Agencija poudarja, da velja 
obveznost enakega obravnavanja, kar pomeni, da bo družba Telekom Slovenije d.d. dolžna 
kot vertikalno integriran operater omenjeni strošek zaračunati tudi sama sebi oziroma svojim 
hčerinskim ali partnerskim podjetjem. 
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Družba Amis d.o.o. se strinja z naloženo obveznostjo cenovnega nadzora »maloprodajna 
cena minus« in višino minusa  (v %) za oblikovanje veleprodajnih cen mesečnih zakupnin 
navideznega kanala za širokopasovni dostop do bakrenega omrežja. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija pojasnjuje, da osnovo za oblikovanje veleprodajnih cen mesečnih zakupnin 
navideznega kanala za širokopasovni dostop do optičnega omrežja po posameznih 
priključkih po metodi maloprodajna cena minus predstavlja cena razvezave optične zanke, ki 
jo bo morala družba Telekom Slovenije d.d. oblikovati in uveljaviti v skladu z obveznostmi 
cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva, ki bodo naložene na upoštevnem trgu 4. 
Agencija poudarja, da družba Telekom Slovenije d.d. ne bo mogla svobodno oblikovati cene 
razvezave optične zanke, ki bo uporabljena za osnovo pri formulah za izračun maloprodajne 
cene minus za hitrosti od vključno 20/20M dalje. Agencija je že v analizi pojasnila, da formula 
za izračun maloprodajna cena minus  izhaja iz rezultatov izračuna maloprodajne cene minus 
ob spremenljivih vrednostih cene razvezave optične zanke ter iz ostalih nespremenjenih 
vhodnih podatkov. Nadalje Agencija poudarja, da bo poleg obveznosti maloprodajna cena 
minus naložila tudi obveznost prepovedi škarij za pakete, ki vsebujejo storitev oziroma 
storitve širokopasovnega dostopa tudi do optičnega omrežja z namenom, da se dosega 
zadostna razlika oziroma marža med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   0213 Odgovor na pripombe - trga 4 in 5(2) - končna za objavo.doc Stran 115 od 121 
 

Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. p, ki pripominja, da cene, izračunane na 
podlagi metodologije »retail minus«, ne bi predstavljale zadostne spodbude za nadaljnje 
investiranje v optična omrežja, ter predlaga, da bila za širokopasovni dostop do optičnih zank 
naložena prepoved škarij cen, poudarja Agencija, da naložena metodologija »maloprodajna 
cena minus«, ki je v celoti vezana na maloprodajno ceno družbe Telekom Slovenije d.d., 
družbe v ničemer ne omejuje pri doseganju tržne stopnje donosa in posledično ne omejuje 
investiranja v optično omrežje, temveč ji le preprečuje, da bi s prenizko razliko med 
maloprodajnimi in grosističnimi cenami oziroma škarjami cen izrivala konkurenco s trga. Pri 
tem je pomembno, da lahko družba Telekom Slovenije d.d. prosto oblikuje maloprodajno kot 
tudi veleprodajno ceno, ohranjati pa mora le primerno razmerje oziroma razliko med njima. 
Metoda »maloprodajna cena minus« predstavlja blažjo obliko cenovne regulacije, saj 
Agencija skrbi le za to, da družba Telekom Slovenije d.d. ne more izrinjati konkurence s trga, 
lahko pa še vedno ustvarja dobičke, kakršne ji dopuščajo tržne razmere.  
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
Agencija glede na pripombo družbe Amis d.o.o. odgovarja, da bo za storitev poizvedbe 
oziroma preveritve v okviru ostalih storitev naložena obveznost stroškovnega računovodstva 
v skladu z metodologijo LRIC. Agencija poudarja, da bo lahko družba Telekom Slovenije d.d. 
zaračunavala samo inkrementalni strošek. Pri tem bo morala družba Telekom Slovenije d.d. 
z vsakim izračunom dokazati, da stroški takih storitev še niso bili zajeti v stroških, ki jih 
vključujejo cene, regulirane na podlagi metodologije »maloprodajna cena minus«. V kolikor 
družba Telekom Slovenije d.d. pri zagotavljanju storitve poizvedbe oziroma preveritve 
določenih inkrementalnih stroškov nima oziroma jih ne more dokazati z lastnim sistemom 
stroškovnega in ločenega računovodstva, le te ne sme zaračunavati.  
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Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 
 
 
Agencija se ne strinja s pripombo družbe Amis d.o.o. in je ne bo upoštevala. Agencija 
namreč ne vidi problema v tem, da Telekom Slovenije za pridobitev ugodnosti oziroma 
pravice na medoperaterskem trgu, ki izvira iz določene maloprodajne akcije, zahteva podpis 
aneksa, saj je običajno, da se medoperaterske pogodbe oz. spremembe le teh sklepajo v 
pisni obliki. Poleg tega je po mnenju Agencije načelu enakega obravnavanja zadoščeno, če 
družba Telekom Slovenije d.d. vsem operaterjem, ki zagotavljajo enakovredne storitve 
ponudi enakovredne ugodnosti oz. anekse, ki ustrezajo pogojem maloprodajne akcije. Pri 
tem pa Agencija poudarja, da tudi v primeru maloprodajnih akcij velja obveznost cenovnega 
nadzora in stroškovnega računovodstva, kot jo predvideva analiza. 
 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., odgovarja Agencija, da je potrebna 
Ethernet storitev, da se lahko dostop z bitnim tokom izvaja, kar družba Telekom Slovenije 
d.d. zagotavlja drugim operaterjem že po trenutno veljavni vzorčni ponudbi za širokopasovni 
dostop. Vendar pa lahko operater zagotovi povezavo s svojim omrežjem pri dostopu z bitnim 
tokom tudi s pomočjo neosvetljenih optičnih vlaken. Zaradi povezanosti upoštevnega trga 4 
in upoštevnega trga 5, pa bo Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila enake 
obveznosti za tovrstne storitve, kot bodo naložene na upoštevnem trgu 4, to je oblikovanje in 
vzpostavitev cen na podlagi metodologije dolgoročnih inkrementalnih stroškov.   
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Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 
 
Družba Telekom Slovenije d.d. navaja, da je v okviru ostalih storitev cel nabor storitev, ki 
imajo lahko alocirane različne vrste stroškov v različnih kombinacijah, načinih in obsegu. 
Storitve je mogoče razločevati na enkratne in obdobne ali pa angažiranost stroškov na 
neposredne ali posredne oziroma kako stroški prehajajo v prodane storitve. Agencija navaja, 
da mora družba Telekom Slovenije d.d. slediti priporočilom in smernicam, ki jih sprejemata 
Evropska komisija in BEREC (Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije), 
katera priporočajo in dajejo usmeritve za razporeditev stroškov po metodologiji LRIC. 
Agencija navedbi družbe Telekom Slovenije d.d. ne nasprotuje, da v okviru enkratnih storitev 
zaračunava le neposredne stroške in da sledi LRIC metodologiji na način, da išče optimalne 
rešitve, pri tem pa Agencija poudarja, da lahko zaračunava samo »učinkovite« stroške 
posameznega inkrementa, neučinkovite stroške ali podvajanje stroškov pa mora izločiti. 
Agencija navaja, da bo v okviru ostalih storitev ponovno naložila oziroma ohranila obveznost 
stroškovnega računovodstva v skladu z metodologijo LRIC. Glede na pripombo družbe 
Telekom Slovenije d.d., kako ravnati v primeru obdobnih storitev, Agencija pojasnjuje, da 
družba Telekom Slovenije d.d. v skladu z metodologijo LRIC sredstva ponovno vrednoti na 
podlagi stroškov uporabe sodobne infrastrukture, zgrajene z najbolj učinkovito tehnologijo, ki 
je na razpolago. Agencija glede na pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. ugotavlja, da 
družba Telekom Slovenije d.d. spremlja stroške enkratnih storitev v skladu z načeli 



   0213 Odgovor na pripombe - trga 4 in 5(2) - končna za objavo.doc Stran 118 od 121 
 

optimalnih stroškov, vendar Agencija ponovno poudarja, da je potrebno upoštevati le 
»učinkovite stroške« posameznega inkrementa. 
 
Agencija se s predlogom družbe Telekom Slovenije d.d., da se za oblikovanje cen ostalih 
storitev ne uporabi obveznost stroškovnega računovodstva v skladu z metodologijo LRIC, ne 
strinja, saj Agencija v tem primeru ne bi mogla zasledovati cilja, kot je pospeševanje 
trajnostne konkurence in s tem ščitenje koristi končnih uporabnikov. 
 
Pripomba družbe Amis d.o.o.: 

 

 

 

 
 
Agencija odgovarja, da se je delno do problematike opredelila že v okviru poglavij 
»Obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva« in »Oblikovanje cen za 
ostale storitve«. Nadalje Agencija pojasnjuje, da bo družba Telekom Slovenije d.d. v okviru 
obveznosti prepovedi škarij cen za posamezno vrsto paketov dolžna upoštevati najnižjo ceno 
naročnine po vsakokratnih objavljenih cenikih in to ne glede na to, ali gre za cene, ki 
vsebujejo popuste (marketinške akcije) za končne uporabnike družbe Telekom Slovenije 
d.d., kar bo Agencija ustrezno določila tudi v izreku odločbe. Kot je že obrazloženo v analizi 
predmetnega trga, bi lahko v nasprotnem primeru prišlo do izigravanja te obveznosti na 
način, ko bi družba Telekom Slovenije d.d. oblikovala zelo visoke maloprodajne cene, od 
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katerih bi posledično izračunavala visoke grosistične cene za alternativne operaterje, na trgu 
pa bi končnim uporabnikom dejansko ponujala bistveno nižje maloprodajne cene preko akcij 
in popustov. 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d.: 

 

 
 
 
Agencija bo pri naložitvi obveznosti prepovedi škarij cen za pakete s širokopasovnim 
dostopom predlog družbe Telekom Slovenije d.d. deloma upoštevala tako, da bo Agencija 
naložila obveznosti prepovedi škarij cen za posamezno vrsto paketov (single play, double 
play, triple play in za nove vrste paketov, kot je quadruple play), ki vsebujejo storitev oziroma 
storitve širokopasovnega dostopa. Agencija je predlog družbe Telekom Slovenije d.d. 
deloma upoštevala, saj meni, da bi bila obveznost prepovedi škarij cen za vsak posamezni 
paket za družbo Telekom Slovenije d.d. nesorazmerno breme glede na obsežno in fleksibilno 
množico paketov, ki jih družba Telekom Slovenije d.d. ponuja na maloprodajnem nivoju. 
Agencija se ne strinja, da  se obveznost prepovedi škarij cen uveljavi za celotno ponudbo 
maloprodajnih storitev, saj v tem primeru lahko vertikalno integriran operater pri posameznih 
vrstah maloprodajnih paketov lahko ustvarjal premajhno razliko med maloprodajnimi in 
veleprodajnimi cenami ali celo ustvarjal škarje cen in tako izrinjal konkurenco iz trga. 
Agencija bo še vedno ohranila naložitev obveznosti prepoved škarij cen za vsako 
posamezno storitev, saj bi v nasprotnem primeru imela družba Telekom Slovenije d.d. večje 
možnosti za izrinjanje konkurence iz trga, tako da bi pri posameznih storitvah lahko 
ustvarjala škarje cen.  Agencija meni, da bo le tako omogočeno uresničevanje namena 
naložitve prepovedi škarij cen. Agencija bo pri naložitvi obveznosti prepovedi škarij cen 
upoštevala predlog družbe Telekom Slovenije d.d., da se podrobne stroškovne kalkulacije na 
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podlagi obveznosti prepovedi škarij cen za pakete s širokopasovnim dostopom pripravljajo 
na letni osnovi, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta, in da predmetne kalkulacije 
Agenciji dostavi najkasneje do 31.5. vsakega tekočega leta. 
 
 
 

5.5  Obveznost ločitve računovodskih evidenc 
 
Pripomba družbe Telekom Slovenije d.d. 

 

 
 
 
Agencija bo pripombo družbe Telekom Slovenije d.d. glede določitve roka za predložitev 
računovodskih evidenc, ki je 31.5. vsakega leta, v celoti upoštevala. Družba Telekom 
Slovenije d.d. v pripombi nadalje navaja, da model »self supply« zagotavlja informacije o 
stroških prodaje samemu sebi, zato ni potrebe po vpeljavi internih cen znotraj družbe. 
Agencija poudarja, da mora družba Telekom Slovenije d.d. v okviru modela »self supply« 
omogočiti prikaz internih cen, se pa strinja z družbo Telekom Slovenije d.d., da v primeru 
preglednega in objektivnega prikaza internih cen v okviru modela »self supply«, ni potrebe 
po vpeljavi obračunavanja internih oziroma transfernih cen.  
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Družba Telekom Slovenije d.d. je v času pripravljanja predmetne analize in osnutka ukrepov, 
pripravila in Agenciji posredovala predlog izračuna stroškov samemu sebi, ki je bil Agenciji 
predstavljen in s katerim se je Agencija dne 6.12.2010 strinjala. Glede na pripombo družbe 
Telekom Slovenije d.d. posebej poudarja Agencija, da pri pripravi modela »self supply«, ki ga 
bo družba predložila hkrati z modelom ločenih računovodskih evidenc, družba dosledno 
izhaja iz modela ločenih računovodskih evidenc in pri tem poleg načel vzročnosti stroškov, 
objektivnosti, doslednosti in transparentnosti sledi zlasti načelu enakega obravnavanja. 
Agencija bo upoštevala pripombo družbe Telekom Slovenije d.d., da se model »self supply« 
predloži hkrati z modelom ločenih računovodskih evidenc. 
 
 


