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Zadeva: Dopolnitve analize upoštevnega trga 2 »Veleprodajno zaključevanje 
govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih« 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je 

zaključila analizo upoštevnega trga 2 »Veleprodajno zaključevanje govornih klicev v posameznih 

mobilnih omrežjih«. Ker je agencija v postopku javnega posvetovanja opravila določene dopolnitve 

analize, daje del teh pred sprejetjem ukrepov na tem upoštevnem trgu v ponovno javno posvetovanje 

zainteresirani javnosti. 

 

Agencija tako v nadaljevanju podaja del dopolnitev analize, ki so predmet tega javnega posvetovanja. 

Navedbe posameznih poglavij, strani, odstavkov in slik v tem dokumentu se nanašajo na besedilo 

analize, ki je bilo 12. 6. 2019 objavljeno na spletni strani agencije, odgovori agencije na pripombe in 

mnenja zainteresirane javnosti na prvotno objavljeno analizo pa so bili objavljeni 3. 10. 2019. 

 

Ponovno javno posvetovanje predmetnega upoštevnega trga se tako nanaša samo na uporabo WACC-

a in posledično nižji MTR, saj je agencija postopek v zvezi s prvotno vsebino javno objavljene analize že 

zaključila ter se tako tudi že opredelila do pripomb zainteresirane javnosti in pojasnila kako jih bo 

upoštevala pri sprejemu ukrepov. 

 

 

1. Poglavje »10.4 Obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva«, stran 53, 
spremeni se besedilo v prvi alineji petega odstavka 

 

Obstoječe besedilo: 

»  - ceno zaključevanja govornih klicev v lastnem javnem mobilnem telefonskem omrežju oblikovati in 

uveljaviti tako, da bo znašala 0,00916 EUR/min, pri čemer ta cena ne velja za zagotavljanje storitev 

zaključevanja govornih klicev v lastnem javnem mobilnem telefonskem omrežju samemu sebi, ko ti klici 

hkrati tudi izvirajo iz njegovega javnega mobilnega telefonskega omrežja;« 

 

Novo besedilo: 

»  - ceno zaključevanja govornih klicev v lastnem javnem mobilnem telefonskem omrežju oblikovati in 

uveljaviti tako, da bo znašala 0,00882 EUR/min, pri čemer ta cena ne velja za zagotavljanje storitev 

zaključevanja govornih klicev v lastnem javnem mobilnem telefonskem omrežju samemu sebi, ko ti klici 

hkrati tudi izvirajo iz njegovega javnega mobilnega telefonskega omrežja;« 
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2. Poglavje »10.4.1 Oblikovanje cene zaključevanja govornih klicev v posameznih javnih mobilnih 
telefonskih omrežjih«, stran 59, spremeni se besedilo v sedemnajstem odstavku  

 

Obstoječe besedilo: 

»Agencija je v posodobljenem modelu za izračun cene za zaključevanje klicev v fiksnem omrežju 

posodobila podatek o vrednosti stroškov kapitala (v nadaljevanju WACC), ki znaša za infrastrukturo 

NGA omrežij, 9,66%. Navedeno višino WACC (metodologijo in izračun) je agencija, v mesecu juniju 2018, 

objavila na spletni strani in povabila zainteresirano javnost, da poda pripombe in predloge na objavljen 

model . Agencija je v mesecu avgustu 2018 objavila pripombe operaterja, prejete v postopku javnega 

posvetovanja, in odgovore agencije v zvezi z Metodologijo in izračun tehtanega povprečja stroškov 

kapitala ter nato notificirala predlagano metodologijo pri Evropski komisiji, na katero slednja ni imela 

nobenim pripomb.« 

 

Novo besedilo: 

»Agencija je v posodobljenem modelu za izračun cene za zaključevanje klicev v mobilnem omrežju 

posodobila podatek o vrednosti stroškov kapitala (v nadaljevanju WACC), ki znaša za infrastrukturo 

bakrenih omrežij, 7,16%. Navedeno višino WACC (metodologijo in izračun) je agencija, v mesecu juniju 

2018, objavila na spletni strani in povabila zainteresirano javnost, da poda pripombe in predloge na 

objavljen model. Agencija je v mesecu avgustu 2018 objavila pripombe operaterja, prejete v postopku 

javnega posvetovanja, in odgovore agencije v zvezi z Metodologijo in izračun tehtanega povprečja 

stroškov kapitala ter nato notificirala predlagano metodologijo pri Evropski komisiji, na katero slednja 

ni imela nobenim pripomb.« 

 

 

3. Poglavje »10.4.1 Oblikovanje cene zaključevanja govornih klicev v posameznih javnih mobilnih 
telefonskih omrežjih«, stran 60, spremeni se tabela 5 

 

Obstoječa tabela 5: Stroški klica po omrežnih elementih 

 

Omrežni element Strošek 

Bazna postaja (BTS)  0,470 € centa 

Bazna postaja (Node B)  0,187 € centa 

Kontroler baznih postaj (BSC)  0,038 € centa 

Kontroler baznih postaj (RNC)  0,046 € centa 

Base Station Backhaul  0,058 € centa 

Mobilni komutacijski vmesnik (MSC)  0,054 € centa 

SKUPAJ   0,854 € centa 

OPEX (product related, business related)  0,063 € centa 

Skupaj strošek MTR  0,916 € centa = 0,00916 € 
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Nova tabela 5: Stroški klica po omrežnih elementih 

 

Omrežni element Strošek 

Bazna postaja (BTS)  0,452 € centa 

Bazna postaja (Node B)  0,178 € centa 

Kontroler baznih postaj (BSC)  0,037 € centa 

Kontroler baznih postaj (RNC)  0,044 € centa 

Base Station Backhaul  0,056 € centa 

Mobilni komutacijski vmesnik (MSC)  0,052 € centa 

SKUPAJ   0,819 € centa 

OPEX (product related, business related)  0,063 € centa 

Skupaj strošek MTR  0,882 € centa = 0,00882 € 

 

 

4. Poglavje »10.4.1 Oblikovanje cene zaključevanja govornih klicev v posameznih javnih mobilnih 
telefonskih omrežjih«, stran 60, spremeni se besedilo treh odstavkov pod tabelo 5 

 

Obstoječe besedilo: 

»Stroškovno ceno učinkovitega zagotavljanja storitve zaključevanja klicev v višini 0,916 € centa na 
minuto (brez DDV), ki predstavlja ceno »pure« BU LRIC, je agencija izračunala z lastnim stroškovnim 
modelom po metodi »pure« LRIC »bottom up« (od spodaj navzgor), ki je hkrati uravnotežen oziroma 
kalibriran tudi s podatki »top down« (od zgoraj navzdol), kar v Priporočilu Komisije o zaključevanju 
klicev predlaga tudi Evropska komisija, saj tako revidirani podatki izboljšajo morebitne pomanjkljivosti 
povsem »bottom up« modela.  

Po zgoraj opisani metodologiji primeri stroškov, ki so zajeti v prirastu storitve zaključevanja klicev, 
vključujejo le dodatno zmogljivost omrežja, ki je potrebna za prenos dodatnega veleprodajnega 
prometa zaključevanja klicev (dodatna omrežna infrastruktura). 

Agencija predlaga, da z izdajo regulatornih odločb vsem operaterjem s pomembno tržno močjo, naloži 

ceno zaključevanja govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih, ki naj začne veljati v naslednjem 

veleprodajnem obračunskem obdobju (z začetkom naslednjega meseca) po vročitvi posameznih 

regulatornih odločb. Predlagana stroškovna cena po zgoraj opisanem lastnem stroškovnem modelu 

agencije znaša 0,00916 € oziroma 0,916 € centa.« 

 

Novo besedilo: 

»Stroškovno ceno učinkovitega zagotavljanja storitve zaključevanja klicev v višini 0,882 € centa na 

minuto (brez DDV), ki predstavlja ceno »pure« BU LRIC, je agencija izračunala z lastnim stroškovnim 

modelom po metodi »pure« LRIC »bottom up« (od spodaj navzgor), ki je hkrati uravnotežen oziroma 

kalibriran tudi s podatki »top down« (od zgoraj navzdol), kar v Priporočilu Komisije o zaključevanju 

klicev predlaga tudi Evropska komisija, saj tako revidirani podatki izboljšajo morebitne pomanjkljivosti 

povsem »bottom up« modela.  
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Po zgoraj opisani metodologiji primeri stroškov, ki so zajeti v prirastu storitve zaključevanja klicev, 

vključujejo le dodatno zmogljivost omrežja, ki je potrebna za prenos dodatnega veleprodajnega 

prometa zaključevanja klicev (dodatna omrežna infrastruktura). 

 

Agencija predlaga, da z izdajo regulatornih odločb vsem operaterjem s pomembno tržno močjo, naloži 

ceno zaključevanja govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih, ki naj začne veljati v naslednjem 

veleprodajnem obračunskem obdobju (z začetkom naslednjega meseca) po vročitvi posameznih 

regulatornih odločb. Predlagana stroškovna cena po zgoraj opisanem lastnem stroškovnem modelu 

agencije znaša 0,00882 € oziroma 0,882 € centa.« 

 

 


