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Številka: 38294-8/2009-3        
Datum: 24.09.2009        
 
 
Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
13/2007-UPB1 in 102/07-ZDRad), 3. člena Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov 
(Uradni list RS, št. 18/08 in 112/08) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08), v postopku 
določitve operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu »Zaključevanje govornih 
klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)« direktor 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja 
družbi Tušmobil d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa direktor Matjaž 
Savodnik, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 
 

1. Družba Tušmobil d.o.o. je na upoštevnem trgu »Zaključevanje govornih klicev v 
posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)« operater s 
pomembno tržno močjo. 

 
2. Družbi Tušmobil d.o.o. se naloži obveznost dopustitve operaterskega dostopa do 

določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, v okviru katere: 
 

- mora v roku 30 dni od prejema popolne vloge ugoditi vsaki razumni zahtevi za 
dostop do omrežnih elementov oziroma naprav in odobriti odprt operaterski 
dostop do tehničnih vmesnikov in drugi pripadajočih zmogljivosti, potrebnih za 
zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju; 

- se mora v dobri veri pogajati z operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop, 
potreben za zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem 
telefonskem omrežju; 

- ne sme zavrniti že odobrenega operaterskega dostopa, potrebnega za 
zaključevanje govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju. 

 
3. Družbi Tušmobil d.o.o. se naloži obveznost enakega obravnavanja, v okviru katere mora 

operaterjem, ki zahtevajo operaterski dostop, potreben za zaključevanje govornih klicev v 
njenem javnem mobilnem telefonskem omrežju, v enakovrednih okoliščinah zagotoviti 
enakovredne pogoje operaterskega dostopa, ter zagotoviti drugim operaterjem enako 
kakovostne storitve in informacije v zvezi z operaterskim dostopom pod enakimi pogoji in 
enake kvalitete kot za svoje storitve ali storitve svojih hčerinskih podjetij ali partnerskih 
podjetij.  

 
4. Družbi Tušmobil d.o.o. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru katere 

mora: 
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- na svojih spletnih straneh na transparentnem in enostavno dosegljivem mestu v 
30 dneh od vročitve te odločbe objaviti vzorčno ponudbo, iz katere so jasno 
razvidne tehnične specifikacije, cene in vsi drugi nujni pogoji za dostop do 
njenega javnega mobilnega telefonskega omrežja za zaključevanje govornih 
klicev; 

- na svojih spletnih straneh na transparentnem in enostavno dosegljivem mestu 
objaviti vsako nameravano spremembo vzorčne ponudbe najmanj 30 dni pred 
njeno uveljavitvijo; 

- pisno obvestiti Agencijo o nameravani spremembi vzorčne ponudbe najmanj  30 
dni pred njeno uveljavitvijo. 

 
5. Družbi Tušmobil d.o.o. se naloži obveznost cenovnega nadzora, v okviru katere mora: 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem vročitve te odločbe oblikovati tako, da ne bo znašala več kot 
0,0785 EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.01.2010 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0742 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.07.2010 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0699 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.01.2011 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0613 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.07.2011 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0532 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.01.2012 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0457 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.07.2012 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0388 
EUR/min brez DDV; 

- ceno zaključevanja govornih klicev v njenem javnem mobilnem telefonskem 
omrežju z dnem 01.01.2013 prilagoditi tako, da ne bo znašala več kot 0,0324 
EUR/min brez DDV; 

- cene vseh drugih storitev, ki so potrebne za zaključevanje klicev v njenem javnem 
mobilnem telefonskem omrežju oblikovati tako, da te temeljijo na stroških, pri 
čemer mora pred vsako uveljavitvijo teh cen pripraviti podrobno stroškovno 
kalkulacijo, ter na zahtevo Agencije in v roku, določenem v zahtevi, prilagoditi te 
cene v skladu z izračuni Agencije na podlagi metod, ki so lahko neodvisne od 
tistih, ki jih uporablja družba Tušmobil d.o.o.. 

 
6. Razveljavi se začasna odločba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 

Slovenije št. 38294-1/2009-5 z dne 16.04.2009 v delu, ki se nanaša na družbo Tušmobil 
d.o.o. (3. in 4. točka izreka). 

 
7. V tem upravnem postopku niso nastali stroški postopka. 
 


