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 REPUBLIKA SLOVENIJA 
 Ministrstvo za gospodarstvo 

      URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 
 
 
 

Datum: 11. 07. 2006 
Št.: 306-58/2006-5 
 
 
 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Urad), je na podlagi 3. alinee 1. odstavka in 4. odstavka 6. člena Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05 ter 
17/06), na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja 
konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04; ZPOmK), na podlagi priglasitve koncentracije družb 
Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška družba 
Colja, Rojs & partnerji, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, in Western Wireless 
International d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa direktor 
Steven Fast, sprejel naslednjo 
 
 
 

O D L O Č B O: 
 
 

Priglašena koncentracija družb Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje in Western Wireless 
International d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče, ni podrejena določbam 
ZPOmK. 

Izvleček odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

 
1. Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, 

je dne 12. 06. 2006 prejel priglasitev koncentracije družb Tušmobil d.o.o., Resljeva 
16, 3000 Celje (v nadaljevanju: Tušmobil) in Western Wireless International d.o.o., 
Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju WWI). Priglasitelj je 
družba Tušmobil. 

 
2. Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK naj bi nastala s 

Tušmobilovim nakupom premoženja družbe WWI, kar naj bi družbi Tušmobil 
omogočilo, da bo pričel z delovanjem kot operater javne mobilne telefonije. 

 
3. Urad je prejeto priglasitev pregledal in ugotovil, da je pravočasna v smislu 2. odstavka 

12. člena ZPOmK, po katerem morajo udeleženci koncentracijo Uradu priglasiti 
najpozneje en teden po sklenitvi pogodbe ali objavi javne ponudbe ali pridobitvi 
kontrolnega interesa, rok za priglasitev pa začne teči s prvim od teh dogodkov. 
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4. Priglasitev ob prejemu ni bila popolna v smislu posredovanja elementov priglasitve, ki 

jih natančneje ureja  Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev 
koncentracije podjetij (Ur.I. RS, št. 4/2000; v nad.: Uredba). Priglasitelj je dne 
15.06.2006 vlogo dopolnil in na poziv Urada dne 03.07.2006 posredoval dodatne 
podatke in pojasnila.  

 
5. Priglasitelj je skladno z določbami Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 114/05) 

plačal upravno takso po tarifni številki 65 v višini 12.000 točk. 
 
6. Iz popolne priglasitve je razvidno, da je Tušmobil gospodarska družba, ki deluje na 

področju telekomunikacij in je z vpisom v register, v mesecu maju 2006, postala eden 
od nacionalnih ponudnikov storitev mobilne telefonije v Republiki Sloveniji. 
Gospodarska družba WWI, je kot operater mobilne telefonije, z dne 31.05.2006 v 
celoti prenehala s poslovanjem v RS. Tušmobil je s Pogodbo o nakupu premoženja, 
pridobil del premoženje oz. sredstva, ki predstavljajo osnovno omrežje oz. t.i. »core 
network«, ki se nahaja v prostorih na Brnčičevi ulici 49, kot tudi licence in dovoljenja 
za uporabo radijskih frekvenc v Republiki Sloveniji, prav tako pa je postal tudi 
naslednik mednarodnih pogodb o sledenju z drugimi operaterji. Ali drugače povedano, 
gre torej za nakup premoženja s pogodbo, na podlagi katere je Tušmobil pridobil 
neposreden nadzor nad delom premoženja podjetja WWI.  

 
7. ZPOmK v drugem odstavku 11. člena opredeljuje kot koncentracije primere združitve 

dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali ko ena ali več oseb, ki že nadzorujejo 
najmanj eno podjetje, ali ko eno ali več podjetij bodisi z nakupom vrednostnih 
papirjev ali premoženja, s pogodbo ali na kakršen koli drugačen način pridobi 
neposreden ali posreden nadzor drugega podjetja ali delov enega ali več podjetij ali ko 
dve ali več podjetij ustvari skupno podjetje, ki naj bi bilo samostojen gospodarski 
subjekt z daljšim trajanjem. 

 
8. V priglašenem primeru ni prišlo do nastanka koncentracije v smislu drugega odstavka 

11. člena ZPOmK, saj Tušmobil, na podlagi priglašene transakcije oziroma po 
pridobitvi nadzora nad delom premoženja WWI, še ne more nuditi svojih storitev na 
trgu mobilne telefonije, ker bi za slednje morali biti izpolnjeni predpostavki, da ima 
Tušmobil sklenjeno pogodbo o nacionalnem sledenju z enim izmed operaterjev, ki ima 
radijsko omrežje (tj. Mobitel oziroma Si.Mobil) ter, da ima Tušmobil medomrežno 
povezavo z enim od operaterjev, ki tako storitev ponujajo (tj. mobitel, Si.Mobil, 
Telekom Slovenije itd.). Priglasitelj Tušmobil na podlagi s Pogodbo pridobljenega 
premoženja ni pravni naslednik WWI, tako da bo moral, če bo želel opravljati storitve 
mobilne telefonije, na novo skleniti pogodbo o nacionalnem sledenju in pa vzpostaviti 
medomrežno povezavo. Zaradi pravkar navedenih okoliščin, Tušmobil s pridobljenim 
premoženjem ni sposoben samostojnega podjetniškega delovanja na trgu mobilne 
telefonije oziroma ustvarjanja prihodka iz te dejavnosti. Na podlagi navedenega Urad 
ugotavlja, da priglašena transakcija ni podrejena določbam ZPOmK. 
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PRAVNI POUK: 

Zoper to odločbo je mogoče vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču, oddelek v 
Ljubljani, Tržaška cesta 68a, v roku tridesetih dni od dneva vročitve odločbe. Tožba se v dveh 
izvodih vloži pri sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se lahko da tudi na zapisnik pri 
pristojnem sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila tožba 
priporočeno oddana na pošto ali ko je bila dana na zapisnik. 

 

 

 
                          Andrej Plahutnik 

                                                                                                             D I R E K T O R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje (vročiti Odvetniški družbi Colja, Rojs &    

partnerji, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, 
- arhiv, tu; 


