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IZREK ODLOČBE št. 38241-22/2006-2, z dne 20. 11. 2006 
Dokončnost odločbe 24. 11. 2006  
 
 
 
Na podlagi 22., 28. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
43/04 in št. 86/04-ZVOP-1, dalje: ZEKom) in Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov 
(Uradni list RS, št. 77/04, dalje: Splošni akt) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, dalje: ZUP), v postopku določitve 
operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu Prenos radiodifuzne vsebine do 
končnih uporabnikov (medoperaterski trg), direktor Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja javnemu zavodu Radiotelevizija 
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Anton Guzej, njega pa 
po pooblastilu št. 01-286/2006 pooblaščenec Miran Dolenc, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 
 

1. Javni zavod Radiotelevizija Slovenija je na upoštevnem trgu Prenos radiodifuzne 
vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg) operater s pomembno tržno 
močjo.   

 
2. Javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenija se naloži obveznost dopustitve 

operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti (26. člen ZEKom), v 
okviru katere: 

 
- mora operaterjem, ki zagotavljajo prenos radiodifuznih vsebin do končnih 

uporabnikov, omogočiti operaterski dostopa do objektov, antenskih stolpov ali 
druge infrastrukture, ki so potrebni za celotno storitev analognega 
prizemeljskega oddajanja. 

 
- se mora z operaterji, ki zagotavljajo prenos radiodifuznih vsebin do končnih 

uporabnikov, glede operaterskega dostopa pogajati v dobri veri.  
 
- ne sme operaterjem, ki zagotavljajo prenos radiodifuznih vsebin do končnih 

uporabnikov, zavrniti že odobrenega operaterskega dostopa do omrežnih 
zmogljivosti  
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3. Javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenija se naloži obveznost zagotavljanja enakega 
obravnavanja (24. člen ZEKom), v okviru katere:  

 
- mora zagotavljati enakovredne pogoje medomrežnega povezovanja oziroma 

operaterskega dostopa za druge operaterje, ki zagotavljajo prenos 
radiodifuznih vsebin do končnih uporabnikov 

  
- mora drugim operaterjem, ki zagotavljajo prenos radiodifuznih vsebin do 

končnih uporabnikov, zagotavljati enako kakovostne storitve in informacije v 
zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom 

 
4. Javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenija se naloži obveznost zagotavljanja 

preglednosti (23. člen ZEKom), v okviru katere je dolžan najkasneje v roku 60 dni po 
dokončnosti te odločbe pripraviti in na svojih spletnih straneh vidno objaviti Vzorčno 
ponudbo za dostop do prizemeljskega analognega oddajnega omrežja. Ta mora 
vsebovati najmanj naslednje sestavine:  

 
- podatke in pogoje za dostop do objektov, ki so potrebni za celotno storitev 

analognega prizemeljskega oddajanja 

- podatke o načinu  pridobitve informacij v zvezi dostopom do objektov ter 
prenosnih zmogljivosti, ki so potrebni za celotno storitev analognega 
prizemeljskega oddajanja 

- splošne pogoje za dostop do objektov ter prenosnih zmogljivosti, ki so 
potrebni za celotno storitev analognega prizemeljskega oddajanja 

- razčlenjene cene za dostop do objektov, ter prenosnih zmogljivosti, ki so 
potrebni za celotno storitev analognega prizemeljskega oddajanja. 

 
5. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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