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Številka: 19.04.2011        
Datum: 38244-2/2011/7        
 
 
Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad in 110/2009), 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. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 
126/2007, 65/2008, 47/2009 in 8/2010), v postopku določitve operaterja s pomembno tržno 
močjo na upoštevnem trgu 5 »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)« vršilec dolžnosti 
direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni 
dolžnosti izdaja družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Družba Telekom Slovenije d.d. je na upoštevnem trgu »Širokopasovni dostop 
(medoperaterski trg)« operater s pomembno tržno močjo. 
 
2. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost dopustitve operaterskega dostopa 
do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe, v okviru katere mora ugoditi vsem 
razumnim zahtevam za operaterski dostop z bitnim tokom ter dostop do omrežnih elementov 
in zmogljivosti, ki so potrebne za prenos bitnega toka za posamezne storitve, predvsem do 
neosvetljenega optičnega vlakna ter Ethernet povezave (oziroma primerljive oblike prenosa), 
pri čemer: 

a) mora zagotoviti dostop do svojega omrežja na nivoju širokopasovnega dostopovnega 
vozlišča, na nivoju dostopa do BRAS s prenosom po agregacijskem omrežju in na 
nivoju BRAS z vključenim prenosom po IP/MPLS (oziroma podobnem) hrbteničnem 
omrežju, ter v zvezi s tem omogočiti dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov in 
drugih tehnologij, ki so potrebni za tovrstno obliko dostopa, 

b) mora na razumno zahtevo operaterja v primeru dostopa s prenosom na nivoju BRAS 
omogočiti namestitev operaterjevega BRAS-a,  

c) mora operaterjem, ki dostopajo do njenega omrežja z bitnim tokom, omogočiti 
pogoje, da bodo lahko storitve širokopasovnega dostopa ponujali tudi na priključkih, 
na katerih ni vključena PSTN ali ISDN storitev (t.i. goli DSL), 

d) se mora v dobri veri pogajati z vsemi operaterji, ki želijo tovrstno obliko dostopa, 
e) ne sme zavrniti že odobrenega operaterskega dostopa ter mora v primeru 

posodabljanja omrežja operaterju za vsakega posameznega uporabnika omogočiti 
nemoten prehod na ekvivalentno ali boljšo tehnološko rešitev, 

f) ne sme postavljati nerazumnih pogojev, ki za izvajanje storitev niso nujno potrebni 
oziroma se da izvajanje storitev doseči tudi z lažje izpolnjivimi pogoji. 
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3. Družba Telekom Slovenije d.d. mora pri izvrševanju obveznosti dopustitve 
operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe v skladu s to 
odločbo upoštevati naslednje roke in zahteve: 

a) Rok za odgovor na poizvedbe glede informacij o dostopu z bitnim tokom je največ 3 
delovne dni od oddaje popolne poizvedbe, v primeru, da je za pripravo odgovora 
potrebno izvesti dodatne aktivnosti pa je rok za odgovor na poizvedbo 5 delovnih dni 
od oddaje popolne poizvedbe, pri čemer mora družba Telekom Slovenije d.d. 70 % 
vseh odgovorov na poizvedbe izvesti v 1 delovnem dnevu, 80% v 2 delovnih dneh, 
90% v 3 delovnih dneh in 100% v 5 delovnih dneh od oddaje popolne poizvedbe. 

b) V primeru zavrnitve operaterjeve poizvedbe mora družba Telekom Slovenije d.d. z 
razlogi za zavrnitev nemudoma seznaniti operaterja prek enotnega informacijskega 
sistema, tako, da je že na podlagi avtomatiziranega odgovora na poizvedbo jasno in 
nedvoumno razviden razlog za zavrnitev. Družba Telekom Slovenije d.d. mora na 
podlagi izrecne zahteve operaterja temu najkasneje v roku 10 delovnih dni poslati 
tehnično dokumentacijo, iz katere morajo izhajati natančni razlogi za zavrnitev. V 
primeru, da prejme operater od družbe Telekom Slovenije d.d. zavrnitev poizvedbe 
brez navedbe razloga, družba Telekom Slovenije d.d. take poizvedbe operaterju ne 
sme zaračunati. 

c) Rok za izvedbo naročila v zvezi z bakrenim omrežjem je 8 delovnih dni od prejema 
popolnega naročila, pri čemer mora družba Telekom Slovenije d.d. operaterju znotraj 
tega roka ponuditi vsaj dva različna termina za izvedbo naročila. Navedeni rok se 
lahko v primeru nastanka izrednih okoliščin izven kontrole družbe Telekom Slovenije 
d.d. podaljša za dodaten razumen rok, pri čemer mora družba Telekom Slovenije d.d. 
o podaljšanju roka obvestiti operaterja in Agencijo. Družba Telekom Slovenije d.d. 
mora obvestiti Agencijo o nastanku izrednih okoliščin takoj, ko se takšne okoliščine 
pojavijo, pri čemer mora okoliščine obrazložiti in priložiti dokaze za svoje navedbe. 

d) Rok za izvedbo naročila v zvezi z optičnim omrežjem je v primeru, da na lokaciji 
stranke ni potreben poseg 8 delovnih dni, v primeru, da je potrebna zaključitev 
omrežja do doze 15 delovnih dni ter v primeru, da izvedba naročila zahteva večje 
investicijske posege 30 delovnih dni, pri čemer mora družba Telekom Slovenije d.d. 
operaterju znotraj teh rokov ponuditi vsaj dva različna termina za izvedbo naročila.  
Navedeni roki se lahko v primeru nastanka izrednih okoliščin izven kontrole družbe 
Telekom Slovenije d.d. podaljšajo za dodaten razumen rok, pri čemer mora družba 
Telekom Slovenije d.d. o podaljšanju roka obvestiti operaterja in Agencijo. Družba 
Telekom Slovenije d.d. mora obvestiti Agencijo o nastanku izrednih okoliščin takoj, ko 
se takšne okoliščine pojavijo, pri čemer mora okoliščine obrazložiti in priložiti dokaze 
za svoje navedbe. 

e) Rok za odpravo napak je 3 delovne dni od prijave napake, le-ta pa se v primeru težjih 
napak lahko podaljša za največ 5 delovnih dni, pri čemer mora družba Telekom 
Slovenije d.d. ob podaljšanju roka o tem ustrezno seznaniti operaterja in navesti ter 
utemeljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako. Družba Telekom Slovenije 
d.d. mora 60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu,  80 % v 2 delovnih dneh in 
100 % v 3 delovnih dneh od prijave napake, pri čemer so težje napake, za katere se 
lahko rok podaljša za 5 delovnih dni, iz te lestvice izvzete. 

f) Družba Telekom Slovenije d.d. mora vzpostaviti enoten informacijski sistem, prek 
katerega bo svojo lastno maloprodajno enoto in druge operaterje na neizbrisen in 
sledljiv način obveščala o verjetnih vzrokih za nastanek napake, predvidenem roku za 
njeno odpravo in takoj po odpravi prijavljene napake o njeni odpravi, ter o vseh 
ostalih fazah in postopkih v zvezi z dostopom z bitnim tokom, pri čemer mora enotni 
informacijski sistem za optično omrežje vzpostaviti najkasneje v 3 mesecih od 
vročitve te odločbe. 



 
 
 

0405 Telekom Slovenije_39244-2_2011_7_odločba trg 5_koncna.doc Stran 3 od 76
 

 
4. Družba Telekom Slovenije d.d. mora v okviru izvrševanja obveznosti dopustitve 
operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe v skladu s to 
odločbo upoštevati dodatne pogoje, s katerimi se zagotovi poštenost, razumnost in 
pravočasnost izpolnitve obveznosti in sicer tako, da v svoji vzorčni ponudbi za 
medoperaterski širokopasovni dostop določi naslednje pogodbene kazni: 

a) v primeru zamude oziroma nespoštovanja rokov pri izvedbi naročila dostopa z bitnim 
tokom določenih v 3. točki izreka te odločbe je družba Telekom Slovenije d.d. dolžna 
operaterju za prvih 10 dni zamude plačati pogodbeno kazen v višini najmanj 50 % 
mesečne zakupnine za ustrezno obliko dostopa z bitnim tokom za vsak posamezen 
dan in od 11. dne zamude dalje najmanj 150 % mesečne zakupnine za ustrezno 
obliko dostopa z bitnim tokom za vsak posamezen dan zamude, vendar v 
posameznem primeru zamude skupno ne več kot 18-kratnik mesečne zakupnine za 
ustrezno obliko dostopa z bitnim tokom, pri čemer se tovrstna oblika pogodbene 
kazni upošteva tudi v primeru napačnega odgovora na poizvedbe; 

b) v primeru zamude pri odpravljanju napak je za prvih 48 ur zamude družba Telekom 
Slovenije d.d. dolžna operaterju plačati pogodbeno kazen v višini celotne mesečne 
zakupnine za izbrani paket in po preteku 48 ur od predvidenega roka za odpravljanje 
napak najmanj dodatnih 40 % mesečne zakupnine za ustrezno obliko dostopa z 
bitnim tokom za vsak dan zamude, vendar v posameznem primeru zamude skupno 
ne več kot 18-kratnik mesečne zakupnine za ustrezno obliko dostopa z bitnim tokom. 
 

5. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja enakega 
obravnavanja, v okviru katere mora: 

a) pri zagotavljanju storitve dostopa z bitnim tokom za druge operaterje, ki zagotavljajo 
storitve širokopasovnega dostopa končnim uporabnikom, v enakovrednih okoliščinah 
uporabljati enakovredne pogoje dostopa do omrežja, kot jih uporablja sama zase 
oziroma za svoja hčerinska ali partnerska podjetja, ter operaterjem, s katerimi ima 
sklenjeno pogodbo o operaterskem dostopu, dati na voljo isti informacijski sistem za 
naročanje in upravljanje storitev, kot ga uporablja njena lastna maloprodajna enota 
oziroma z njo povezane družbe, 

b) pri zagotavljanju storitve dostopa z bitnim tokom drugim operaterjem zagotavljati 
enako kakovostne storitve in istočasne informacije, kot jih zagotavlja sama sebi 
oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem, 

c) zagotoviti tako obliko dostopa z bitnim tokom, ki operaterjem omogoča ponujanje 
vseh storitev v enaki kakovosti, ki jih je prek te oblike dostopa možno zagotoviti 
rezidenčnim in/ali poslovnim uporabnikom in jih na maloprodajnem trgu zagotavlja 
tudi sama oziroma jih zagotavljajo njena hčerinska ali partnerska podjetja. Take 
storitve mora družba Telekom Slovenije d.d. omogočati na enak način, kot jih 
omogoča sama sebi oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem, po potrebi 
tudi z omogočanjem namestitve lastne opreme operaterja. 

d) podatke o kakovosti dostopa z bitnim tokom, ki so potrebni za preverjanje izvrševanja 
obveznosti enakega obravnavanja, ločeno za izvajanje storitev sama sebi ter svojim 
hčerinskim in partnerskim podjetjem ter drugim operaterjem mesečno za pretekli 
mesec, vendar ne kasneje kot 15. v mesecu, dostaviti Agenciji in jih na pregleden 
način hkrati objaviti na svoji spletni strani, pri čemer mora Agenciji dostaviti in objaviti 
najmanj naslednje podatke: 

- število izvedenih in prejetih naročil ter razmerje med njima, 
- odstotek naročil, ki so bila zavrnjena po tem, ko so že bila administrativno 

potrjena in pred tem, 
- povprečen rok za izvedbo naročila, 
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- tipičen rok za izvedbo naročila, to je čas, v katerem je uspešno izvedenih 95% 
storitev, merjen v koledarskih dnevih od dneva poizvedbe in od dneva naročila 
do izvedbe naročila, 

- odstotek naročil izvedenih pred oziroma v določenem roku, 
- strokovnost in pravilnost izvedbe, to je odstotek prijavljenih napak v 30 dneh 

po izvedbi naročila, 
- odstotek napak na linijo in na leto, 
- rok odprave napak, to je čas, v katerem je uspešno odpravljenih 80% napak, 

merjen v urah od prijave napake do odprave napake, 
- odstotek napačnih odgovorov na prejete poizvedbe. 

Navedene podatke mora družba Telekom Slovenije d.d. prvič dostaviti Agenciji in jih 
hkrati na pregleden način objaviti na svoji spletni strani najkasneje v roku 4 mesecev 
od vročitve te odločbe. Sistem za vodenje evidenc z navedenimi podatki mora biti 
zasnovan na tak način, da zagotavlja sledljivost vnosa in spreminjanja podatkov. 

 
6.  Družba Telekom Slovenije d.d. mora, v okviru izvrševanja obveznosti zagotavljanja 
enakega obravnavanja v skladu s to odločbo, operaterjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo 
o operaterskem dostopu z bitnim tokom, v enakih časovnih in kakovostnih okvirih kot svojim 
notranjim organizacijskim enotam ter hčerinskim in partnerskim podjetjem, v elektronski obliki 
prek enotnega informacijskega sistema posredovati naslednje informacije, pri čemer morajo 
biti te informacije na enak način dostopne tudi Agenciji: 

a) o topologiji omrežja, 
b) o načrtih posodabljanja omrežja za večje posodobitve najmanj 90 dni pred izvedeno 

posodobitvijo oziroma istočasno kot je o njih obveščena njena maloprodajna enota, 
c) o razpoložljivosti širokopasovnega dostopa na posameznih lokacijah, vključno z 

rezervami, standardnimi, dvojčnimi in multipleksiranimi priključki, 
d) o geografski pokritosti s širokopasovnim dostopom na posameznih lokacijah s 

podatki za posamezen priključek do hišne številke natančno, 
e) o pričetku ponujanja nove maloprodajne storitve, ki vsebuje oziroma zahteva novo ali 

spremenjeno tehnično rešitev ustreznega veleprodajnega dostopovnega produkta, 
najmanj 6 mesecev pred začetkom ponujanja storitve, vendar ne kasneje kot svojim 
notranje organizacijskim enotam ter hčerinskim in partnerskim podjetjem. 

 
7.  Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v okviru 
katere mora na svoji spletni strani objaviti vzorčno ponudbo za medoperaterski 
širokopasovni dostop, ki mora vsebovati najmanj: 

a) pogoje za dostop z bitnim tokom ter za dostop do omrežnih elementov in 
zmogljivosti, ki so potrebne za prenos bitnega toka za posamezne storitve vključno 
z roki, sankcijami za njihove kršitve, cenami ter drugimi pogoji in parametri 
kakovosti (SLA in KPI) v skladu s to odločbo, 

b) pogoje za prehod na ekvivalentno ali boljšo tehnološko rešitev v primeru 
posodabljanja omrežja, 

c) pogoje za dostop do informacij v zvezi z medoperaterskim širokopasovnim 
dostopom v skladu s to odločbo, 

d) navedbo najbolj pogostih napak, ki jih mora na zahtevo operaterjev odpravljati 
družba Telekom Slovenije d.d. pri izvrševanju obveznosti dopustitve operaterskega 
dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe v skladu s to 
odločbo, ter predvidene roke za njihovo odpravo, 

pri čemer mora vzorčno ponudbo za medoperaterski širokopasovni dostop v roku 45 dni od 
vročitve te odločbe dopolniti tako, da bo v besedilu upoštevala vse obveznosti naložene s to 
odločbo. Objavljena vzorčna ponudba mora začeti veljati z dnem njene objave. Do dneva 
uveljavitve nove vzorčne ponudbe mora družba Telekom Slovenije d.d. poslovati v skladu z 
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obstoječo vzorčno ponudbo, ki jo je uveljavila na podlagi odločbe št. 3824-50/2007-3 z dne 
11.10.2007. Družba Telekom Slovenije d.d. mora na spremembe in dopolnitve vzorčne 
ponudbe vidno opozarjati s posebej objavljenim obvestilom. O objavi vzorčne ponudbe ter o 
vseh njenih spremembah in dopolnitvah mora družba Telekom Slovenije d.d. obvestiti 
Agencijo in vse operaterje, s katerimi ima sklenjene pogodbe o dostopu z bitnim tokom, 
najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb. 
 
8.  Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega 
računovodstva, v okviru katere: 
 

a) 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: 

 

  Do 1024 Kbit/s  
od 1025 Kbit/s do 

10239 Kbit/s Od 10240 Kbit/s 

Dostop na nivoju DSLAM  52% 61% 72% 

B-RAS (MPLS) 46% 52%  58% 

Prenos po upravljanem 
omrežju (MPLS) 44% 51% 57% 

 
b) mora v primeru, da na razumno zahtevo operaterja v primeru dostopa s prenosom 

na nivoju BRAS omogoči namestitev operaterjevega BRAS-a, od veleprodajne cene 
mesečnih zakupnin navideznega kanala za širokopasovni dostop naknadno odšteti 
strošek BRAS, ki je v skladu z modelom »maloprodajna cena minus«, za prenosne 
hitrosti storitev širokopasovnega dostopa do bakrenega dostopovnega omrežja, 
naslednji (v € mesečno brez DDV): 

 

  Do 1024Kbit/s  
od 1025 Kbit/s do 

10239 Kbit/s Od 10240Kbit/s 
 

B-RAS costs 0,62  0,62 0,62 
 
c) lahko v primeru dostopa z bitnim tokom na priključkih, na katerih ni vključena PSTN 

ali ISDN storitev (t. i. goli DSL v skladu z 2c. točko izreka te odločbe) operaterjem 
poleg cene, izračunane na podlagi zgoraj opisane metode maloprodajna cena 
minus, zaračuna še dodatek v višini 4,70 € mesečno brez DDV; 

 
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 bo morala upoštevati minus (v %), ki ga bo 
izračunala po formuli, navedeni v naslednji tabeli, pri čemer mora rezultat (minus), 
izračunan po formuli v naslednji tabeli, zaokrožiti na celo število (v %). Pri tem mora 
spoštovati obveznost prepovedi škarij cen v skladu z 11. točko izreka te odločbe. 
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Od vključno 20M/20M do 

60M/60M 
Od vključno 60M/60M do 

100M/100M 
Od vključno 100M/100M 

dalje 
Dostop na 

nivoju MSAN  -4,6%*VPCOLL+85,7% -1,5%* VPCOLL+94,3% -0,9%* VPCOLL+96,3% 

B-RAS 
(MPLS) -2,7%* VPCOLL+60,3% -0,9%* VPCOLL+66,0%  -0,5%* VPCOLL+66,8% 

Prenos po 
upravljanem 

omrežju 
(MPLS) 

-2,7%* VPCOLL+58,8% -0,9%* VPCOLL+64,7% -0,5%* VPCOLL+65,5% 

 
e)  mora v primeru, da na razumno zahtevo operaterja v primeru dostopa s prenosom 

na nivoju BRAS omogoči namestitev operaterjevega BRAS-a (oziroma druge 
ekvivalentne naprave), od veleprodajne cene mesečnih zakupnin navideznega 
kanala za širokopasovni dostop naknadno odšteti strošek BRAS, ki je v skladu z 
modelom »maloprodajna cena minus«, za prenosne hitrosti storitev 
širokopasovnega dostopa do optičnega dostopovnega omrežja, naslednji (v € 
mesečno brez DDV): 

 

  
Od vključno 20M/20M do 

60M/60M 
Od vključno 60M/60M do 

100M/100M 
Od vključno 100M/100M 

dalje 
 

B-RAS costs 0,68 0,85 1,08 
 

f)  mora vse zgoraj navedene cene uveljaviti najkasneje z uveljavitvijo nove vzorčne 
ponudbe. 

 
9.  Družba Telekom Slovenije d.d. mora, v okviru izvrševanja obveznosti cenovnega 
nadzora in stroškovnega računovodstva v skladu s to odločbo, za storitve najema 
neosvetljenega optičnega vlakna ter Ethernet povezave (oziroma primerljive oblike prenosa) 
oblikovati cene po metodologiji LRIC, ki temelji na principu »top down« (od zgoraj navzdol) in 
trenutno veljavnih stroških (CCA), pri čemer mora: 

a)  upoštevati priporočila in smernice, ki jih sprejemata Evropska komisija in 
ERG/BEREC, oziroma veljavna priporočila na področju stroškovnega 
računovodstva in ločenega vodenja računovodstva, sistem obračunavanja 
transfernih cen, ki mora razkriti, kako se obračunava transferne cene ter 
vsakokratne veljavne Slovenske računovodske standarde, 

b)  najkasneje do dne 01.09.2011 Agenciji posredovati podrobne stroškovne izračune 
oziroma kalkulacije posameznih navedenih storitev ter natančen opis uporabljenega 
sistema stroškovnega računovodstva, pri čemer mora priložiti tudi poročilo revizorja 
o uporabljenem sistemu stroškovnega računovodstva, ki ugotavlja skladnost 
sistema z obveznostmi naloženimi s to odločbo, priporočili in smernicami Evropske 
komisije ter skladnost z uveljavljenimi priporočili na področju stroškovnega 
računovodstva in ločenega računovodstva, 

c) najkasneje do 01.09.2011 objaviti krajši opis sistema, ki prikazuje vsaj glavne 
kategorije po katerih so stroški razvrščeni v skupine in pravila, skupaj s poročilom 
revizorja, 

d)  cene po navedeni metodologiji LRIC uveljaviti najkasneje do dne 01.10.2011, pri 
čemer mora o tem obvestiti Agencijo, 

e)  v prehodnem obdobju (t.j. do 01.10.2011) najkasneje v roku 45 dni od vročitve te 
odločbe za storitve najema neosvetljenega optičnega vlakna ter Ethernet povezave 
(oziroma primerljive oblike prenosa) oblikovati in uveljaviti stroškovno naravnane 
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cene, pri čemer mora pred vsako uveljavitvijo cen ali kadarkoli tako zahteva 
Agencija posredovati podrobne stroškovne izračune oziroma kalkulacije 
posameznih navedenih storitev, s katerimi utemelji stroškovno naravnanost cen. 

 
10.  Družba Telekom Slovenije d.d. mora, v okviru izvrševanja obveznosti cenovnega 
nadzora in stroškovnega računovodstva v skladu s to odločbo, cene ostalih storitev, ki jih 
zaračunava pri zagotavljanju storitev širokopasovnega dostopa, vključno s spremljajočimi 
storitvami, najkasneje z uveljavitvijo nove vzorčne ponudbe v skladu z 7. točko izreka te 
odločbe, oblikovati v skladu z metodologijo LRIC, ki jo bo pripravila na podlagi lastnih 
stroškov, pri čemer mora upoštevati naslednje: 
 

a)  priporočila in smernice, ki jih sprejemata Evropska komisija in ERG/BEREC, 
oziroma veljavna priporočila na področju stroškovnega računovodstva in ločenega 
vodenja računovodstva, 

b)  sistem obračunavanja transfernih cen, ki mora razkriti, kako se obračunava 
transferne cene, 

c)  vsakokratne veljavne Slovenske računovodske standarde. 
 

11.  Družba Telekom Slovenije d.d. mora v okviru izvrševanja obveznosti cenovnega 
nadzora in stroškovnega računovodstva v skladu s to odločbo upoštevati prepoved škarij 
cen, pri čemer se prepoved škarij cen oziroma obveznost zadostne razlike med 
maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami nanaša na posamezno storitev kot tudi na 
posamezno vrsto paketa, ki se zagotavlja prek širokopasovnega dostopa. Za preverjanje 
navedene obveznosti mora družba Telekom Slovenije d.d. enkrat letno in sicer najkasneje do 
31.05. vsakega tekočega leta Agenciji posredovati podrobne kalkulacije (posebej za vsako 
storitev in posebej za posamezno vrsto paketov) pripravljene na letni osnovi za obdobje 
preteklega koledarskega leta, v katerih utemelji ustrezno razliko med maloprodajnimi in 
veleprodajnimi cenami. 
 
12.  Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc na 
podlagi stroškovne osnove tekočih stroškov in na podlagi metodologije dolgoročnih 
inkrementalnih stroškov (LRIC) po pristopu od zgoraj navzdol (pristop »top down«), v okviru 
katere mora: 

a)  računovodske evidence za dejavnosti, povezane s širokopasovnim dostopom voditi 
ločeno od računovodskih evidenc za ostale dejavnosti, 

b)  ločeno voditi računovodske evidence za dejavnosti povezane s širokopasovnim 
dostopom do bakrenega omrežja in ločeno računovodske evidence za dejavnosti 
povezane s širokopasovnim dostopom do optičnega omrežja, 

c)  voditi računovodske evidence ločeno zase oziroma za svoja hčerinska ali 
partnerska podjetja in ločeno za ostale operaterje, 

d) Agenciji predložiti ločene stroškovne evidence najkasneje do 31.05. vsakega 
tekočega leta, pri čemer mora priložiti tudi model izračuna stroškov samemu sebi 
(»self supply«). 

 
13.  Razveljavi se odločba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije št. 3824-50/2007-3 z dne 11.10.2007. 
 
14.  V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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