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Povezujemo regijo s svetom 

 

 
 

VIŠJE SODIŠČE POTRDILO SKLEP OKROŽNEGA SODIŠČA 
 

 

 

Spoštovani, 

 

družba A1 Slovenija d.d. (prej Si.mobil d.d.) je izkoristila vsa pravna sredstva za zavlačevanje 

postopka in bila pri tem neuspešna. Postopek teče dalje, sodišče bo določilo izvedenca za 

ugotovitev višine poslovne škode, ki jo je z nespoštovanjem zakonodaje in z namenom zaščite 

monopola povzročila družbi Akton. 

 

Spomnimo. Družba A1 Slovenija d.d. (prej Si.mobil d.d.), je z nespoštovanjem odločb regulatorja 

trga družbi Akton d.o.o. povzročila poslovno škodo v višini 1,9 milijona EUR, povračilo katere 

družba Akton d.o.o. zahteva pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Okrožno sodišče je z delno 

sodbo že leta 2015 odločilo, da je A1 Slovenija d.d. zaključevanje mednarodnih klicev v svojem 

omrežju nezakonito zaračunavala po ceni, ki je za 3-krat presegala s strani pristojne Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve predpisano regulirano ceno. Navedeno delno sodbo sta nato 

v celoti potrdili tako Višje sodišče v Ljubljani kot tudi Vrhovno sodišče RS. Ne glede na to so v 

družbi A1 Slovenija d.d. preko svojih odvetnikov zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili še Ustavno 

pritožbo, na podlagi katere so skušali doseči prekinitev nadaljevanja postopka pred Okrožnim 

sodiščem, kjer se odloča še o povračilu povzročene škode oz. njeni višini, čeprav za prekinitev 

postopka ni bilo podanega nobenega od zakonskih razlogov. Kljub temu, da je Okrožno sodišče s 

sklepom argumentirano zavrnilo predlog za prekinitev postopka, je družba A1 Slovenija d.d. za 

dodatno zavlačevanje postopka izkoristila še neutemeljeno pritožbo zoper navedeni sklep. Višje 

sodišče v Ljubljani je dne 7.6.2018 s potrditvijo sklepa Okrožnega sodišča temu sedaj naredilo 

konec ter s tem odstranilo še zadnje procesne ovire, kar bo družbi Akton d.o.o. omogočilo, da po 

8 in pol letih pride do povračila poslovne škode, povzročene s strani družbe A1 Slovenija d.d. Naj 

dodamo, da škoda skupaj z zamudnimi obrestmi trenutno znaša že več kot 3,2 milijona 

EUR.  Družba A1 Slovenija d.d. (prej Si.mobil d.d.) je v 100-odstotni lasti družbe Mobilkom 

Beteiligungsgesellschaft mbH, ki je del skupine American Movil, S.A.B. de C.V., Mehika. 
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