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Izrek odločbe št. 300-121/2005/20, dokončnost odločbe:  
27. september 2005 
 
 
Na podlagi 22., 28. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
43/04 in 86/04; v nadaljevanju: ZEKom), določb Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov 
(Uradni list RS, št. 77/04) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo; ZUP-UPB1) v zvezi z analizo 
upoštevnega trga dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne 
uporabnike (maloprodajni trg), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije po uradni dolžnosti izdaja družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, 
ki jo zastopa predsednik uprave Libor Vončina, naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
1. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je na upoštevnem trgu Dostop do 

javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni 
trg) operater s pomembno tržno močjo. 

 
2. Telekomu Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznost prepovedi 

zaračunavanja prekomernih cen (1. točka drugega odstavka 28.čl. ZEKom), pri čemer 
mora: 
- do 1.1.2006 vzpostaviti, za podporo stroškovni usmerjenosti cen, sistem 

stroškovnega računovodstva, ki temelji na tekočih stroških in metodi popolno 
alociranih stroškov, 

- do 31.3.2006 zagotoviti revidiranje sistema stroškovnega računovodstva iz prejšnje 
alineje s strani pooblaščenega revizorja ter Agenciji za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije poslati in objaviti na svoji spletni strani opis 
vzpostavljenega sistema stroškovnega računovodstva, ki prikazuje glavne 
kategorije, po katerih so stroški razvrščeni v skupine in pravila, ki se uporabljajo za 
razporeditev stroškov, skupaj s poročilom revizorja, 

- dan po zaključeni reviziji sistema stroškovnega računovodstva iz 2. alineje te točke 
in najkasneje do 31.7.2006 , oblikovati stroškovno usmerjene cene, ki morajo 
temeljiti na metodi popolno alociranih stroškov in tekočih stroških. 

 
3. Telekomu Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, se naloži obveznosti prepovedi 

dajanja neupravičene prednosti določenim končnim uporabnikom (4. točka drugega 
odstavka 28. čl. ZEKom), predvsem da: 
- ne sme dajati prednosti pri nudenju in dostopu do ADSL storitev končnim 

uporabnikom ISDN dostopa pred končnimi uporabniki PSTN dostopa. 
 

4. V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 
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