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Povezujemo regijo s svetom 

 

VIŠJE SODIŠČE ODLOČILO, DA SO CENE LE BILE REGULIRANE! 

 

 

Spoštovani, 

 

družba Akton d.o.o. v obvestilu za javnost obvešča, da je dne 08.04.2015 prejela sodbo Višjega 

sodišča v Ljubljani, s katero je Višje sodišče dokončno odločilo, da so bile cene zaključevanja 

klicev v slovenska mobilna omrežja regulirane ne glede na njihov izvor. 

 

Višje sodišče je v celoti potrdilo delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi s tožbo proti 

družbi Si.mobil d.d. Družba Akton d.o.o. v odškodninski pravdi poleg povračila povzročene 

škode v višini 1,9 milijonov EUR (o tem zahtevku Okrožno sodišče še ni odločilo) zahteva tudi 

ugotovitev, da Si.mobil d.d. kot operater s pomembno tržno močjo ne sme za zaključevanje 

klicev v svojem omrežju (ne glede na izvor klica) zaračunavati višjih cen kot so predpisane z 

vsakokratno odločbo regulatornega organa, tj. Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, 

prej Agencije za pošto in elektronske komunikacije.  Družba Si.mobil je namreč kljub nedvoumni 

odločbi regulatornega organa zaključevanje klicev iz omrežij operaterjev izven Republike 

Slovenije zaračunavala v nasprotju z regulatornimi odločbami, po bistveno višjih cenah od 

predpisanih. Enake nezakonite prakse se je med leti 2006 in 2009 posluževal tudi državni 

mobilni operater Mobitel d.d. (sedaj Telekom Slovenije, d.d.), zaradi česar družba Akton d.o.o. v 

drugi pravdi od njega zahteva povračilo preplačanih zneskov v višini 2,6 milijona EUR. Za razliko 

od omenjenih dveh operaterjev je operater Tušmobil d.o.o. svojo napako že priznal in družbi 

Akton d.o.o. samoiniciativno v celoti povrnil preveč zaračunane zneske.  

 

Višje sodišče je v tokratni sodbi med drugim izrecno zapisalo, da odločbe APEK »nalagajo toženi 

stranki (Si.mobil d.d., op.a.) prilagoditev cene zaključevanja govornih klicev iz javnih mobilnih 

telefonskih omrežjih enotno, torej ne ločujejo klicev po izvoru, ali klic izvira iz omrežja 

operaterja v RS ali iz omrežja operaterja izven RS. Izreki odločb torej govorijo zgolj o ceni 

zaključevanja govornih klicev ne glede na izvor klica. Tudi iz obrazložitve navedenih odločb APEK 

ne izhaja takšno ločevanje cen klicev glede na izvor, kot ga zatrjuje tožena stranka.« K temu je 

Višje sodišče še dodalo, da bi morale biti morebitne izjeme posebej zapisane v izreku odločb 

APEK. Kar pa niso bile.  

 

Zaradi izgubljenega spora tako na prvi kot na drugi stopnji bo družba Si.mobil d.d. morala 

družbi Akton d.o.o. povrniti tudi pravdne stroške, skupaj z zamudnimi obrestmi, v skupni višini 

več kot 40.000 EUR. Obenem bo na podlagi sodbe Višjega sodišča družba Si.mobil d.d. moral 

družbi Akton d.o.o. izdati dobropise v višini 1.177.276,36 EUR, kar Akton zahteva od odgovornih 

oseb pri Si.mobilu že dobrih 5 let, saj je sodišče zavrnilo Si.mobilovo  terjatev proti Aktonu v 

višini, ki presega s strani regulatorja predpisano najvišjo ceno.   
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Povezujemo regijo s svetom 

 

Gre za pomembno sodbo, ki dokončno odpravlja vse dvome v zvezi z reguliranimi cenami in ki 

bo zagotovo odločilno vplivala tudi na potek ostalih odprtih postopkov tako proti družbi 

Si.mobil d.d. kot tudi družbi Telekomu Slovenije, d.d.  

 

Ta sodba obenem meče slabo luč tudi na Si.mobilovo matično družbo Telekom Austria, ki je ves 

čas stala za tem, ko je njihova hčerinska družba Si.mobil v Sloveniji kršila prisilne odločbe, 

izdane s strani AKOS. Naj še spomnimo, da je Telekom Austria takoj po vložitvi tožbe Aktona 

proti Si.mobilu v letu 2010  enostransko odpovedal in prekinil pogodbo o sodelovanju z 

Aktonom. Tako je začel vršiti pritisk na Akton z umikom poslov v višini 3 milijonov EUR letno in 

povzročil škodo samemu Telekomu Austria kakor tudi Aktonu.    

 

Akton d.o.o.         Ljubljana, 09.04.2015 


