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Ljubljana -  Telekomunikacijska družba Akton je danes sporočila, da je s sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani postala pravnomočna odločba Okrožnega sodišča v Ljubljani v pravdi 
Aktona proti Simobilu. Okrožno sodišče je v sodbi med drugim presodilo, da je Simobil 
neupravičeno zaračunaval zaključevanje mednarodnih klicev v nasprotju s predpisano ceno.  

(Foto: dokumentacija 
Dnevnika)  

»Gre za prakso, ki so jo slovenski mobilni operaterji s pomembno tržno močjo, zlasti Mobitel 
in Simobil, prakticirali vse od leta 2006, ko je bila izdana prva odločba Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije (Apek), ki je določala tudi obveznost zaračunavanja stroškovno 
naravnanih cen zaključevanja klicev,« je v sporočilu še zapisal Aktonov odvetnik Gorazd 
Verbančič. 

Prisvajanje neupravičenih monopolnih dobičkov 
Zaradi navedenih kršitev odločb Apeka, s katerimi so si mobilni operaterji prisvajali 
neupravičene monopolne dobičke, so bili po navedbah Aktona oškodovani alternativni 
operaterji, ki so za zaključevanje mednarodnih klicev morali plačevati nekajkrat višjo ceno od 
predpisane, posledično pa tudi tuji in slovenski končni uporabniki v gostovanju, ki jim je bila 
zaračunana višja cena klicev v omrežje slovenskih mobilnih operaterjev. 
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»Ne glede na večkrat dokazane kršitve in napačno interpretiranje odločb Apeka pa uprave 
slovenskih operaterjev kršitev niso pripravljene priznati in povrniti neupravičeno zaračunanih 
zneskov,« je nadaljeval Verbančič. 

Odločitev ne vpliva na reševanje temeljnega spora 
V Simobilu so ločeno za STA pojasnili, da navedena sodba predstavlja le pravnomočno 
rešitev stranskega vprašanja v spornem razmerju med družbama Simobil in Akton. 

»Ta odločitev v ničemer bistveno ne vpliva na reševanje temeljnega spora med družbama. 
Sodišče vsebinsko o višini cen zaključevanja mednarodnih klicev s to sodbo še ni odločalo. O 
tem se bo odločalo v pravdi za odškodnino, ki jo terja Akton. V tej pravdi se bo izkazalo, da 
je Simobil na trgu ves čas deloval zakonito,« so povedali. 

Tudi Simobil vložil odškodninski zahtevek proti Aktonu 
V tej pravdi se sicer še ni odločalo o odškodninskem zahtevku, ampak je v osnovi šlo za 
vprašanje upravičenosti Simobilovega zahtevka za unovčitev bančne garancije za zneske, ki 
so presegali s strani Apeka predpisano ceno, Akton pa je zavrnil njihovo plačilo. 

O Aktonovem odškodninskem zahtevku, s slednjim od drugega največjega slovenskega 
mobilnega operaterja zahteva 1,9 milijona evrov, se tako odloča v drugem postopku. Pri tem 
velja omeniti, da je tudi Simobil vložil odškodninski zahtevek proti Aktonu v višini okrog 
980.000 evrov. 

 
 


