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Datum: 24.06.2008   
 
 
 
 
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) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1 in 126/07), v postopku določitve operaterja s 
pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu »Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na 
tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg)« direktor 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja 
družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave 
mag. Bojan Dremelj, naslednjo 
 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Družba Telekom Slovenije d.d. je na upoštevnem trgu »Dostopovni deli zakupljenih 
vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost 
(medoperaterski trg)« operater s pomembno tržno močjo. 

 
2. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost, da ugodi vsem razumnim zahtevam 

za operaterski dostop do omrežnih elementov in zmogljivosti, v okviru katere: 
- mora omogočiti operaterski dostop do določenih omrežnih elementov oziroma 

naprav, tehničnih vmesnikov, protokolov in tehnologij, potrebnih za dostop do 
dostopovnih delov zakupljenih vodov in etherneta;  

- se mora z operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop za dostopovne dele 
zakupljenih vodov in etherneta, pogajati v dobri veri; 

- ne sme brez utemeljenih razlogov zavrniti že odobrenega dostopa do 
dostopovnih delov zakupljenih vodov in etherneta;  

- mora zagotoviti dostopovne dele zakupljenih vodov na medoperaterskem trgu 
za preprodajo le-teh na maloprodajnem trgu; 

- mora zagotoviti dostop do etherneta na medoperaterskem trgu za preprodajo le-
tega na maloprodajnem trgu; 

- ne sme v pogodbah za zakup dostopovnih delov zakupljenih vodov in etherneta 
v zameno za popuste ali ugodnosti določati časovnih vezav.  

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

obravnavanja, v okviru katere: 
- mora pri zagotavljanju storitve zakupa dostopovnih delov zakupljenih vodov in 

etherneta drugim operaterjem v enakovrednih okoliščinah uporabljati 
enakovredne pogoje; 



 
 
 

- mora pri zagotavljanju storitve zakupa dostopovnih delov zakupljenih vodov in 
etherneta drugim operaterjem nuditi enako kakovostne storitve ter enako 
kakovostne in istočasne informacije, kot jih zagotavlja sama sebi oziroma svojim 
partnerskim družbam. 

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

okviru katere: 
- mora do 1.9.2008 na svoji spletni strani objaviti spremenjeno vzorčno ponudbo 

za zakup dostopovnih delov zakupljenih vodov in etherneta, pri čemer bo 
morala obstoječo vzorčno ponudbo dopolniti tako, da bo v besedilu upoštevala 
vse naložene obveznosti; 

- mora morebitne spremembe in dopolnitve vzorčne ponudbe objaviti na spletnih 
straneh vsaj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo. 

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

stroškovnega računovodstva, v okviru katere:  
- mora do 1.10.2008 veljavne cene dostopovnih delov zakupljenih vodov  

zmanjšati za 33,3% razlike med ceno, veljavno ob izdaji odločbe, in ustrezno 
ceno iz Priporočila Komisije z dne 29. marca 2005 o zagotavljanju zakupljenih 
vodov v Evropski uniji Del 2 – Cenovni vidiki veleprodaje podomrežij zakupljenih 
vodov K (2005) 951/2 končno, do navedenega datuma pa teh cen ne sme 
zviševati; 

- mora do 1.1.2009 takrat veljavne cene dostopovnih delov zakupljenih vodov 
zmanjšati za nadaljnjih 33,3% razlike med ceno, veljavno ob izdaji odločbe, in 
ustrezno ceno iz Priporočila Komisije z dne 29. marca 2005 o zagotavljanju 
zakupljenih vodov v Evropski uniji Del 2 – Cenovni vidiki veleprodaje podomrežij 
zakupljenih vodov K (2005) 951/2 končno; 

- mora najkasneje do 31.12.2008 pripraviti sistem stroškovnega računovodstva, 
ki temelji na metodi popolne alokacije stroškov (FAC CCA) ter ga posredovati 
Agenciji, na svojih spletnih straneh pa objaviti krajši opis sistema skupaj s 
poročilom revizorja; 

- mora najkasneje do 1.5.2009 na podlagi metodi popolne alokacije stroškov 
(FAC CCA) izračunati in oblikovati stroškovno naravnane cene za dostopovne 
dele zakupljenih vodov in za ethernet ter istočasno Agenciji posredovati 
stroškovne kalkulacije, iz katerih bo razviden postopek izračuna teh cen; 

- najkasneje do 1.6.2009 uveljaviti cene iz prejšnje alineje, pri čemer uveljavljene 
cene ne smejo presegati ustreznih cen iz Priporočila Komisije z dne 29. marca 
2005 o zagotavljanju zakupljenih vodov v Evropski uniji Del 2 – Cenovni vidiki 
veleprodaje podomrežij zakupljenih vodov K (2005) 951/2 končno; 

- mora cene za ethernet oblikovati tako, da te ne presegajo vsakokrat veljavnih 
cen za dostopovne dele zakupljenih vodov. 

 
6.  Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost ločitve računovodskih evidenc, v   

okviru katere mora: 
- računovodske evidence za dejavnosti, povezane z dostopovnimi deli 

zakupljenih vodov in ethernetom, voditi ločeno od računovodskih evidenc za 
ostale dejavnosti; 

- znotraj računovodskih evidenc za dejavnosti, povezane z operaterskim 
dostopom, voditi računovodske evidence za dostopovne dele zakupljenih vodov 
in ethernet, ki jih zagotavlja svoji maloprodajni enoti, ločeno od računovodskih 
evidenc za dostopovne dele zakupljenih vodov in ethernet, ki ga zagotavlja 
drugim operaterjem; 



 
 
 

- najkasneje do 1.5.2009 Agenciji posredovati ločene računovodske evidence iz 
prejšnje alineje, pri čemer morajo le-te zajemati podatke obračunskega obdobja 
od 1.1.2008 do 31.12.2008. 

 
7. Razveljavi se odločba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike 

Slovenije, št. 300-165/2004/65 z dne 17.1.2006. 
 
8. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali.  

 
 
 


