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Na podlagi 22. in 117. člena ter šestega odstavka 125. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad), 3. člena Splošnega 
akta o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS, št. 18/2008 in 112/2008), 144. člena in 221. 
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-
ZUS-1, 126/2007 in 65/2008) ter ob uporabi drugih določb Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007 in 65/2008), direktor 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja 
družbi Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, ki jo zastopa glavni izvršni direktor Klavdij 
Godnič, družbi Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave 
Dejan Turk, družbi Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor 
Darko Lovrenčič in družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor 
Matevž Turk, naslednjo  
 
 

ZAČASNO ODLOČBO 
 
 
I.  Zaradi nujne potrebe po ureditvi stanja na upoštevnem trgu 7 »Zaključevanje govornih 
klicev v posamičnih javnih mobilnih omrežjih (medoperaterski trg)« zaradi takojšnjega 
varstva učinkovite konkurence in pravic uporabnikov se v uvodu te odločbe navedenim 
družbam naložijo naslednji začasni ukrepi: 
 

1. Družbi Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, se razveljavi obveznost cenovnega 
nadzora in stroškovnega računovodstva, naložena s 5. točko odločbe št. 38241-
14/2007-3 (pravilno: št. 3824-14/2007-3) z dne 13.04.2007, in se ji naloži nova 
obveznost cenovnega nadzora, in sicer da mora družba Mobitel d.d. od vključno 
tekočega obračunskega obdobja (mesec april) dalje uveljaviti ceno za zaključevanje 
klicev v svojem javnem mobilnem telefonskem omrežju v višini največ 0,0523€ na 
minuto brez DDV. 

 
2. Družbi Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, se razveljavi obveznost cenovnega 

nadzora in stroškovnega računovodstva, naložena s 5. točko odločbe št. 38241-
13/2007-10 (pravilno: št. 3824-13/2007-10) z dne 13.04.2007, in se ji naloži nova 
obveznost cenovnega nadzora, in sicer da mora družba Si.mobil d.d. od vključno 
tekočega obračunskega obdobja (mesec april) dalje uveljaviti ceno za zaključevanje 
klicev v svojem javnem mobilnem telefonskem omrežju v višini največ 0,0523€ na 
minuto brez DDV. 

 
3. Družba Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, je na upoštevnem trgu 

»Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih omrežjih 
(medoperaterski trg)« operater s pomembno tržno močjo.  
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4. Družbi Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, se naloži obveznost 

cenovnega nadzora,  v okviru katere mora družba Tušmobil d.o.o. od vključno 
tekočega obračunskega obdobja (mesec april) dalje uveljaviti ceno za zaključevanje 
klicev v svojem javnem mobilnem telefonskem omrežju v višini največ 0,0785€ na 
minuto brez DDV. 

. 
5. Družba T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, je na upoštevnem trgu 

»Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih omrežjih 
(medoperaterski trg)« operater s pomembno tržno močjo. 

 
6. Družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, se naloži obveznost cenovnega 

nadzora v okviru katere mora Družba T-2 d.o.o. od vključno tekočega obračunskega 
obdobja (mesec april) dalje uveljaviti ceno za zaključevanje klicev v svojem javnem 
mobilnem telefonskem omrežju v višini največ 0,0785€ na minuto brez DDV. 
 

II. Začasni ukrepi, naloženi v točki I. (1. do 6.) izreka te odločbe, veljajo do izdaje ustreznih 
regulatornih odločb, ki bodo izdane po opravljeni redni analizi upoštevnega trga 7 
»Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih omrežjih (medoperaterski trg)«,  
oziroma najkasneje do 1.10.2009.  
 
III. Ta odločba je izvršljiva z dnem vročitve. 

 
IV. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
 
 
 


