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IZREK ODLOČBE št. 3824-27/2007-3 z dne 8.6.2007 
 
dokončnost odločbe dne 11.6.2007 
 
 
Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
13/2007-UPB1), 3. člena 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. 
24/06-UPB2), v postopku določitve operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu 
»Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike 
(maloprodajni 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 »Dostop do javnega 
telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg)« 
operater s pomembno tržno močjo. 

 
2. Družba Telekom Slovenije d.d. mora svojim naročnikom omogočiti dostop do storitev 

vseh medomrežno povezanih izvajalcev javnosti dostopnih telefonskih storitev, tako 
da:  

 
- lahko naročnik pri vsakem klicu z uporabo posebne številke izbere drugega 

izvajalca storitve (izbira). 
 
- lahko naročnik vnaprej izbere izvajalca storitve, pri čemer lahko to izbiro ob 

vsakem klicu prekliče z uporabo številke drugega izvajalca storitve (predizbira)   
 

3. Družba Telekom Slovenije d.d. mora  najkasneje do 1. septembra 2007 kot obliko 
operaterskega dostopa zagotoviti storitev medoperaterskega zakupa naročniških 
priključkov. V zvezi s to obveznostjo: 

 
 

- mora na spletnem portalu pripraviti z elektronskimi sredstvi podprt sistem 
naročanja medoperaterskih priključkov ter javljanja in odpravljanja napak na 
najetih priključkih,  

 
- se mora z operaterji, ki zahtevajo medoperaterski zakup naročniških 

priključkov pogajati v dobri veri,  
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- mora operaterjem, ki zahtevajo medoperaterski zakup naročniških priključkov, 
v enakih okoliščinah ponuditi enake pogoje medoperaterskega dostopa ter jim 
v zvezi s tem zagotavljati enako kakovostne storitve in informacije, kot jih 
zagotavlja svojim notranjim organizacijskim enotam, povezanim družbam 
oziroma partnerskim podjetjem,  

 
- mora objaviti vzorčno ponudbo, ki vsebuje najmanj določila o pogojih za 

medoperaterski zakup naročniških priključkov, o postopku naročanja, o rokih 
za izvedbo,  o cenah ter  o nivoju kvalitete storitve, 

 
- mora cene za vse storitve v zvezi medoperaterskim zakupom naročniških 

priključkov oblikovati po metodi »maloprodajna cena storitve -10 %«,  
 
 
- sme za prenos obstoječega naročniškega razmerja operaterju zaračunati le 

neposredne stroške dela,  
 
- mora voditi računovodske evidence za dejavnost, povezano z zagotavljanjem 

dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne 
uporabnike ločeno od računovodskih evidenc za ostale dejavnosti, 

 
- mora znotraj ločene računovodske evidence za dejavnost, povezano z 

zagotavljanjem dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za 
rezidenčne uporabnike (prejšnja alineja), voditi ločene računovodske evidence 
za dejavnost medoperaterskega zakupa naročniških priključkov,  

 
- najkasneje do 30.4.2008, ko bo že razpolagala s končnimi podatki za preteklo 

koledarsko leto, agenciji posredovati ločene računovodske evidence iz 
prejšnjih dveh alinej. 

 
4. Družbi Telekom Slovenije d.d. se prepove zaračunavanje prekomernih cen in 

omejevanje konkurence s postavljanjem prenizkih cen za storitve, ki jih ponuja na 
upoštevnem trgu »Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za 
rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg)«, tako da: 

 
-  cene naročnin za priključke PSTN oblikuje po metodi cenovne kapice  

»inflacija - x«, pri čemer mora cene naročnin spreminjati tako, kot izhaja iz 
naslednje tabele: 
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- cene naročnin za  priključke ISDN BA oblikuje po metodi cenovne kapice  
»inflacija - x«, pri čemer mora cene naročnin spreminjati tako, kot izhaja iz 
naslednje tabele: 

 

 
 
 

- do prve spremembe v skladu s tabelama iz prejšnjih dveh alinej ne sme 
spreminjati cen naročnin PSTN in ISDN BA, ki so veljale ob izdaji te odločbe, 

 
- cene dopolnilnih storitev, ki niso zajete v ceni naročnine, in cene priključnin 

oblikuje na podlagi metode popolne alokacije stroškov in tekočih stroškov 
(FAC CCA).  

 
5. Družbi Telekom Slovenije d.d. se naloži obveznost prepovedi dajanja neupravičene 

prednosti določenim končnim uporabnikom, v okviru katere mora naročnikom ISDN 
BA priključkov, ki so bili naročeni zaradi pogojevanja storitev ADSL s storitvami ISDN, 
na njihovo zahtevo omogočiti prehod na PSTN priključke, ne da bi ta prehod 
zaračunala.   

 
6. Družbi Telekom Slovenije d.d. se prepove neutemeljeno združevanje storitev dostopa 

do omrežja s storitvijo ponujanja subvencionirane terminalske opreme, v okviru 
katere naročnikom PSTN ob naročilu subvencionirane terminalske opreme ne sme 
prepovedovati odpovedi naročniškega razmerja oziroma določati pogodbenih kazni 
ali drugih dodatnih pogojev za primer odpovedi s strani naročnika. 

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

Slovenije, št. 300-121/2005/20 z dne 20.1.2006, in št. 300-121/2005/29 z dne 
5.7.2006.     

 
8.   V tem upravnem postopku stroški postopka niso nastali. 

 
 


