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Številka: 38244-2/2015/3  

Datum: 25. 1. 2016  

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na podlagi 101. in 191. člena Zakona o 

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15) 

ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 

105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013), v postopku spremembe odločbe št. 

38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, na upoštevnem trgu »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« 

družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave mag. Rudolf 

Skobe, po uradni dolžnosti izdaja naslednjo 

 

 

ODLOČBO 
 

 

1. Spremeni se alineja a) 8. točke izreka odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, tako, da se po 

novem glasi: 

 

a) družba Telekom Slovenije d.d. mora oblikovati veleprodajne cene mesečnih zakupnin navideznega 

kanala za širokopasovni dostop do bakrenega omrežja po posameznih priključkih po metodi 

maloprodajna cena minus, pri čemer mora upoštevati minus (v %) kot izhaja iz naslednje tabele (pri 

tem se upošteva skupna hitrost k uporabniku in od uporabnika): 

 

  

Od 10 Mbit/s do 

manj kot 30 Mbit/s 

Od 30 Mbit/s do manj 

kot 50 Mbit/s Od 50 Mbit/s 

Lokalni nivo (DSLAM) 58% 68% 69% 

Regionalni nivo (BRAS) 37% 40% 40% 

Nacionalni nivo 36% 36% 36% 

 

2. Spremeni se alineja b) 8. točke izreka odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, tako, da se po 

novem glasi:  

 

b) družba Telekom Slovenije d.d. lahko v primeru, da na razumno zahtevo operaterja omogoči 

namestitev BRAS (oziroma druge primerljive naprave) družbe Telekom Slovenije d.d., k veleprodajni 

ceni mesečnih zakupnin navideznega kanala za širokopasovni dostop do bakrenega in optičnega 

dostopovnega omrežja naknadno prišteje strošek BRAS, ki znaša 0,30 EUR mesečno (brez DDV); 
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3. Spremeni se alineja c) 8. točke izreka odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, na način, da se 

po novem glasi: 

 

c) družba Telekom Slovenije d.d. mora v primeru dostopa z bitnim tokom na priključkih, na katerih je 

vključena PSTN ali ISDN storitev, operaterjem poleg cene, izračunane na podlagi zgoraj opisane 

metode maloprodajna cena minus, naknadno odšteti stroškovno naravnano ceno dostopa ob 

spoštovanju obveznosti enakega obravnavanja, pri čemer je ta strošek najmanj v višini 2,50 EUR 

mesečno (brez DDV) in največ v višini 4,70 EUR mesečno (brez DDV); 

 

4. Spremeni se alineja d) 8. točke izreka odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, tako, da se po 

novem glasi:  

 

d) družba Telekom Slovenije d.d. mora oblikovati veleprodajne cene mesečnih zakupnin navideznega 

kanala za širokopasovni dostop do optičnega omrežja po posameznih priključkih po metodi 

maloprodajna cena minus, pri čemer mora upoštevati minus (v %), naveden v naslednji tabeli (pri tem 

se upošteva skupna hitrost k uporabniku in od uporabnika):  

 

 

Od 10 Mbit/s do 

manj kot 30 Mbit/s 

Od 30 Mbit/s do manj 

kot 50 Mbit/s Od 50 Mbit/s 

Lokalni nivo (DSLAM/MSAN)  37% 47% 47% 

Regionalni nivo (BRAS) 27% 30% 30% 

Nacionalni nivo 26% 26% 26% 

 

5. Spremeni se alineja e) 8. točke izreka odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, tako, da se po 

novem glasi:  

 

e) cene, oblikovane in uveljavljene v skladu z a) in d) alinejo 8. točke izreka odločbe, ne smejo preseči 

cen, objavljenih v Vzorčni ponudbi za širokopasovni dostop z bitnim tokom, z veljavnostjo od dne 

24. 9. 2015. Ob uvedbi storitev z novimi hitrostmi, ki niso zajete v prej navedeni vzorčni ponudbi, se 

cena izračuna z naravno logaritemsko interpolacijo oziroma ekstrapolacijo z upoštevanjem najbližjih 

skupnih hitrosti (k uporabniku in od uporabnika) teh storitev in njim določenih cen; 

  

6. Spremeni se alineja f) 8. točke odločbe št. 38244-2/2011/7 z dne 19. 4. 2011, tako da se po novem 

glasi: 

 

f) družba Telekom Slovenije d.d. mora vse v prejšnjih točkah izreka te odločbe navedene cene 

uveljaviti najkasneje v roku 45 dni od vročitve te odločbe.  

 

7. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali.  

 


