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Številka: 38244-11/2016/2  

Datum: 5. 4. 2016  

 

DOKONČNOST ODLOČBE: 8. 4. 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. 

38244-11/2014/2 z dne 30. 9. 2014, na upoštevnem trgu »Zaključevanje klicev v posamičnih javnih 

telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)« družbi Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, 

1000 Ljubljana, ki jo zastopata predsednik uprave Dejan Turk in prokurist Andrej Špik, po uradni dolžnosti 

izdaja naslednjo 

 

 

ODLOČBO 
 

 

1. Razveljavi se druga alineja 3. točke izreka odločbe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije št. 38244-11/2014/2 z dne 30. 9. 2014. 

 

2. Družba Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana, je v okviru obveznosti zagotavljanja 

enakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom z 

vidika zaračunavanja cene zaključevanja govornih klicev iz 5. točke izreka odločbe št. 38244-

11/2014/2 z dne 30. 9. 2014, v svojem omrežju dolžna enako obravnavati vse govorne klice, pri čemer 

cenovne obveznosti veljajo v primeru tistih neposredno medomrežno povezanih operaterjev, ki 

delujejo na notranjem trgu Evropske unije, ne glede na to, od kod klic, ki ga ti operaterji zaključujejo 

v omrežje družbe Si.mobil d.d., izvira, pod pogojem, da je izvor klica znotraj notranjega trga Evropske 

unije in da je številka kličočega izvirna. 

 

3. Ta odločba prične učinkovati z dne 1. 5. 2016. 

 

4. Razveljavi se odločba Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. 38244-

6/2014/3 z dne 30. 9. 2014. 

 

5. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali.  

 

mailto:info.box@akos-rs.si
mailto:info.box@akos-rs.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142388

