
VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z 

JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM SI.MOBIL 

  
Družba Amis, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor bo zaradi združitve z družbo Si.mobil, d.d., 
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, poenotila pravila, ki veljajo za medomrežno povezovanje z 
njenim javnim fiksnim telefonskim omrežjem (omrežji Amis in Si.mobil).  
 
Za potrebe medomrežnega povezovanja z javnim fiksnim telefonskim omrežjem Si.mobil in 
Amis bodo pravila poenotena z Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim 
fiksnim telefonskim omrežjem Si.mobil. Ta bo tudi v celoti nadomestila Vzorčno ponudbo za 
medomrežno povezovanje z javnim mobilnim in fiksnim telefonskim omrežjem Si.mobil 
(objavljena dne 17. 2. 2016, veljavna dne 17. 2. 2016) ter Vzorčno ponudbo za zaključevanje 
klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji Amis (objavljena dne 31.3.2015, 
veljavna dne 1.4.2015). Z namenom poenotenja, se v točki III. precizirajo obvezne priloge; v 
točki IV, se usklajujejo roki za izvedbo medomrežne povezave; v prilogi A, točka II.1. se 
prevzamejo priključne točke Amis ter izločijo določila, ki veljajo za povezavo z mobilnim 
omrežjem Si.mobil; v točki II.2. se uskladijo pogoji izvedbe medomrežne povezave s pravili 
Amis, kar velja tako za TMD kot za VoIP; v točki II.5. se opredelijo pogoji za razširitev kapacitet; 
v prilogi B se ohranijo komercialne zahteve Si.mobil; v točki II. pa se povzamejo cene Amis, z 
izjemo točke 6, ki se povzema iz Si.mobil cenika. V vzorčni ponudbi sta dodani še pravilo o 
obravnavi več hkratnih zahtev (povzeto po odločbi AKOS 38244-2/2014-3 z dne 29. 7. 2014) 
ter določilo 80. člena ZEKom-1.  
 
 
Navedeno poenotenje ne vpliva na veljavna pogodbena razmerja, ki se izvajajo v skladu s 
sklenjenimi pogodbami. Izjema so pravila za nadgradnjo kapacitet skladno z Vzorčno ponudbo 
za zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji Amis (objavljena dne 
31.3.2015, veljavna dne 1.4.2015), ki se za obstoječe, z družbo Amis povezane medomrežne 
partnerje, uporabljajo do 30. 4. 2016.  
 
Vzorčna ponudba prične veljati 1. 4. 2016, kar ne velja za opredeljeno izjemo. 
 


