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IZREK ODLOČBE ŠT. 38244-1/2013/3 

DOKONČNOST ODLOČBE: 19.4.2013 

 
Številka: 38244-1/2013/3 
Datum: 17.04.2013 

 
 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 101. in 191. 

člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012) 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 »Dostop do javnega telefonskega omrežja na 

fiksni lokaciji  za rezidenčne in poslovne uporabnike  (maloprodajni trg)« po uradni dolžnosti 

izdaja družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, naslednjo 

 
 
 

ODLOČBO 
 
 
 

1. Družba Telekom Slovenije d.d. je na upoštevnem trgu »Dostop do javnega 
telefonskega omrežja na fiksni lokaciji  za rezidenčne in poslovne uporabnike  
(maloprodajni 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 
zagotoviti storitev medoperaterskega zakupa naročniških priključkov (WLR – 
wholesale line rental), pri čemer: 

a) mora ponujati tudi vse dodatne in dopolnilne storitve vključno z vzdrževanjem 
priključkov in z vsemi ostalimi potrebnimi dodatnimi in dopolnilnimi storitvami, 
ki so na voljo poslovnim in rezidenčnim naročnikom družbe Telekom Slovenije 
d.d., 

b) se mora v dobri veri pogajati z operaterji, ki zahtevajo storitev medoperaterske 
ponudbe naročniških priključkov, 

c) mora kot dodaten pogoj za zagotavljanje poštenosti, razumnosti in 
pravočasnosti izpolnitve obveznosti, operaterjem omogočati dostop do 
zmogljivosti, ki jim omogočajo zagotavljanje storitev preprodaje naročniških 
priključkov, 

d) ne sme zavrniti že odobrenega dostopa do medoperaterske ponudbe 
naročniških priključkov. 

 
3. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost cenovnega nadzora in 

stroškovnega računovodstva, v okviru katere mora cene za vse storitve v povezavi z 
zagotavljanjem medoperaterskega zakupa naročniških priključkov oblikovati po 
metodi »maloprodajna cena storitve -7 %« 
 



 
 
 

4. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc, v 
okviru katere mora ločiti računovodske evidence za dejavnost zagotavljanja dostopa 
do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne 
uporabnike od računovodskih evidenc za ostale dejavnosti, znotraj tako ločenih 
računovodskih evidenc pa mora ločiti računovodske evidence za maloprodajo 
dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji od računovodskih evidenc 
za medoperatersko prodajo dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni 
lokaciji ter jih oblikovati posebej za različne vrste dostopa glede na uporabljeno 
tehnologijo. 

 
5. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja enakega 

obravnavanja, v okviru katere mora vsem operaterjem, s katerimi ima sklenjeno 
pogodbo o storitvah medoperaterskega zakupa naročniških priključkov:  

a) zagotoviti enake pogoje v enakovrednih okoliščinah za vse operaterje, ki 
zagotavljajo enake storitve kot jih uporablja sama zase oziroma za svoja 
hčerinska ali partnerska podjetja in  

b) drugim operaterjem zagotavljati  storitve in informacije v zvezi z naročniškimi 
priključki pod enakimi pogoji in enake kvalitete kot jih zagotavlja sama sebi 
oziroma svojim hčerinskim ali partnerskim podjetjem. 

 
6. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost zagotavljanja preglednosti, v 

okviru katere mora na svoji spletni strani objaviti vzorčno ponudbo, ki mora biti dovolj 
razčlenjena, tako da drugim operaterjem, ki želijo določeno storitev v zvezi z 
medoperatersko ponudbo naročniških priključkov ni treba plačati zmogljivosti, ki niso 
nujno potrebne za zahtevano storitev, ter ki mora vsebovati najmanj: 

a) opisane storitve, ki jih operater s pomembno tržno močjo ponuja v zvezi z 
medoperatersko ponudbo naročniških priključkov, razčlenjene na komponente 
v skladu s tržnimi potrebami, 

b) ustrezen nivo zagotavljanja storitev, vključno z roki za izvedbo posameznih 
aktivnosti, 

c) jasno določene pogoje zagotavljanja storitev, 
pri čemer mora v roku 45 dni od vročitve te odločbe na svojih spletnih straneh objaviti 
novo vzorčno ponudbo, ki bo dopolnjena v skladu z s to odločbo naloženimi 
obveznostmi. Objavljena vzorčna ponudba mora začeti veljati z dnem njene objave. 
Do dneva uveljavitve nove vzorčne ponudbe mora družba Telekom Slovenije d.d. v 
zvezi z medoperatersko ponudbo naročniških priključkov poslovati v skladu z 
obstoječo vzorčno ponudbo, ki jo je uveljavila na podlagi odločb št. 3824-27/2007-3 in 
3824-28/2007-3 z dne 08.06.2007. Družba Telekom Slovenije d.d. mora na 
spremembe in dopolnitve vzorčne ponudbe vidno opozarjati s posebej objavljenim 
obvestilom na svojih spletnih straneh. O objavi navedene vzorčne ponudbe ter o vseh 
njenih spremembah in dopolnitvah mora družba Telekom Slovenije d.d. obvestiti 
agencijo in vse operaterje, s katerimi ima sklenjene medoperaterske pogodbe za 
zakup naročniških priključkov, najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb. 

 
7. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost regulacije maloprodajnih storitev, 

v okviru katere se ji naloži: 
 

a) prepoved zaračunavanja prekomernih cen na način, da se cene mesečnih 

naročnin fiksnih telefonskih priključkov (PSTN, ISDN BA, ISDN PA in IP 

telefonski priključek) oblikujejo po metodi cenovne kapice »inflacija - x«, pri 

čemer se morajo najvišje dovoljene cene naročnin spreminjati tako, kot izhaja 

iz spodnje tabele 



 
 
 

 

Datum 
spremembe 

01.06.2013 01.02.2014 01.02.2015 01.02.2016 

Vrednost X za 
posamezno 
obdobje 

največ  
- 0,50% 

največ  
- 0,25% 

največ  
- 0,25% 

največ  
- 0,25% 

Inflacija za 
posamezno 
obdobje 

Indeks za leto 
2011 

Indeks za leto 
2012 

Indeks za leto 
2013 

Indeks za leto 
2014 

Indeks za leto 
2015 

Osnova za 
posamezno 
obdobje za 
priključek PSTN 

10,74€  
Izračunana 
cena iz leta 

2013 

Izračunana cena 
iz leta 2014 

Izračunana cena 
iz leta 2015 

Osnova za 
posamezno 
obdobje za 
priključek ISDN 
BA 

14,69€  
Izračunana 
cena iz leta 

2013 

Izračunana cena 
iz leta 2014 

Izračunana cena 
iz leta 2015 

Osnova za 
posamezno 
obdobje za 
priključek ISDN 
PA 

243,23€  
Izračunana 
cena iz leta 

2013 

Izračunana cena 
iz leta 2014 

Izračunana cena 
iz leta 2015 

Osnova za 
posamezno 
obdobje za IP 
telefonski 
priključek  

10,74€  
Izračunana 
cena iz leta 

2013 

Izračunana cena 
iz leta 2014 

Izračunana cena 
iz leta 2015 

Indeks – Indeks cen življenjskih potrebščin 
 

Do dneva uveljavitve novih cen v skladu s to odločbo mora družba Telekom Slovenije 

d.d. kot najvišje dovoljene upoštevati cene, ki so veljale ob izdaji te odločbe. 

b) metoda stroškovne usmeritve cen, v okviru katere mora za cene priključnin in 

cene dopolnilnih storitev oblikovati po metodi popolne alokacije stroškov in 

tekočih stroških (FAC CCA), 

c) prepoved dajanja neupravičene prednosti določenim končnim uporabnikom, 

d) prepoved neutemeljenega združevanja določenih storitev. 

 
8. Razveljavita se odločbi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 

Slovenije št. 3824-27/2007-3 in 3824-28/2007-3 z dne 08.06.2007. 
 

9. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
 
 


