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Odgovor na mnenja in pripombe zainteresirane javnosti na
objavljeno analizo upoštevnega trga 10 »Tranzitne storitve v javnem
fiksnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg)«

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija), je na podlagi 100. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št.
109/2012; v nadaljevanju: ZEKom-1) izdelala analizo upoštevnega trga 10 »Tranzitne
storitve v javnem fiksnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg)«.
Agencija je v predmetni analizi ugotovila po opravljenem preizkusu treh meril ugotovila,
da navedenega upoštevnega trga ni več mogoče predhodno (ex-ante) urejati, saj nujni pogoji
za tovrstno regulacijo niso več izpolnjeni.
Ker je agencija pri sprejemanju ukrepov na trgu elektronskih komunikacij skladno s 204.
členom ZEKom-1 dolžna pridobiti mnenje zainteresirane javnosti, je dne 17.6.2013 javno
objavila predmetno analizo na svojih spletnih straneh1 ter obenem pozvala zainteresirano
javnost, da nanjo poda svoje pripombe oziroma morebitne predloge. Agencija je do izteka
roka dne 17.7.2013 prejela mnenja in pripombe:
 družbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Družba Telekom Slovenije d.d. se v svojem mnenju, dopis št. 70/02-13 z dne 5.7.2013 strinja
z ugotovitvami agencije, da se na predmetnem upoštevnem trgu struktura upoštevnega trga
nagiba k učinkoviti konkurenci, kar pomeni, da ex ante regulacija ni več mogoča. Dodaja tudi,
da se struktura trga je od zadnje analize trga, ki jo je agencija opravila sicer že pred več kot
petimi leti, spremenila v tolikšni meri, da je delež družbe Telekom Slovenije d.d. na tem trgu
z 100% padel na 43,5% merjeno glede na promet in kar na 27,3% merjeno glede na
prihodke iz naslova komutiranega tranzita. Ob tem družba poudarja, da se obseg
tranzitiranega prometa glede na ves promet nenehno zmanjšuje in ne predstavlja storitve, ki
bi znatno vplivala na trg.
Skladno z navedenim agencija v ničemer ne bo spremenila vsebine predmetne analize kot je
bila predložena v javno posvetovanje.
Direktor
Franc Dolenc
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