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Drugi največji operater je preveč zaračunaval mednarodne klice, pravijo v 

Aktonu 

Sodba višjega sodišča je pravnomočna, sporočajo iz 

operaterja Akton, ki je tožil Simobil zaradi 

previsokega zaračunavanja zaključevanja 

mednarodnih klicev (gre za veleprodajne cene pri 

mobilni telefoniji, torej za cene med ponudniki). 

»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 APEK, 

ki je določala tudi obveznost zaračunavanja stroškovno naravnanih cen zaključevanja 

klicev,« pravi predstavnik Aktona Gorazd Verbančič. 

»Zaradi navedenih kršitev odločb APEK, s katerimi so si mobilni operaterji prisvajali 

neupravičene monopolne dobičke, so bili oškodovani alternativni operaterji, ki so za 

zaključevanje mednarodnih klicev morali plačevati nekajkrat višjo veno 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.« Pravi, 

da zneskov na Simobilu ne plačajo. 

Simobil: Ta sodba ni bistvena 

»Navedena sodba predstavlja le pravnomočno rešitev stranskega vprašanja v spornem 

razmerju med družbama Si.mobil 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 Si.mobil na 

trgu ves čas deloval zakonito.« 

Akton: Denarja še ni

V omenjeni pravdi se še ni odločalo o odškodninskem zahtevku, temveč je šlo za 

vprašanje, ali je Simobil upravičen unovčiti bančno garancijo za zneske, ki presegajo s 

strani APEK predpisano ceno in je Akton zavrnil njihovo plačilo. 

Sodišče je odločilo, da Simobil do tega ni upravičen, pravi Verbančič. Njihova 

odškodninska tožba proti Simobilu je že v teku. Zahtevajo 1,9 milijona evrov. 

Dodatno so v Aktonu pojasnili, da je okrožno sodišče v sodbi jasno potrdilo, da je 

Si.mobilovo zaračunavanje zaključevanja mednarodnih klicev bilo v nasprotju z 

odločbami APEK, ki iz regulacije niso izključevale mednarodnih klicev. 

"Navedno je bil Si.mobilov ključen argument v predmetni pravdi, enak argument pa 

skušata Si.mobil kot tudi Mobitel uporabiti tudi v Aktonovih odškodninskih tožbah 

proti obema operaterjema. Z navedeno pravnomočno sodbo je padla tudi Si.mobilova 

nasprotna tožba proti Aktonu za plačilo zneskov nad predpisano ceno, v višini 981 

tisoč evrov," pravijo. 
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