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Telekomunikacijski nasvet

Pozor, preverite, kam potujete!
Stroški za mednarodno gostovanje se nižajo, a ne v vseh državah.  

Preverite, kje to ne velja, da ne boste presenečeni.
Katja Mohar Bastar,  predsednica Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS

svetovalec

Letošnje poletje se bo začelo v znamenju nižjih 
stroškov uporabe storitev gostovanja v javnih komu-
nikacijskih omrežjih v Uniji, vključno s podatkovnimi  
storitvami. Cene storitev bodo s 15. junijem 2017, 
zaradi začetka veljavnosti Uredbe EU  o določitvi 
ukrepov za enotni evropski trg (TSM Uredba št. 
2015/2120) ), na enotnem trgu postale izenačene z 
domačimi (»roam like at home« – »gostuj kot doma«). 

Tako bo slovenski uporabnik za minuto klica, za 
poslano sporočilo (SMS) in za gigabit prenesenih 
podatkov plačal enako ceno kot doma pri svojem 
izbranem mobilnem operaterju, odvisno od paketa, ki 
ga izvorno uporablja v domačem omrežju.  

Za občasna potovanja znotraj Unije
Operaterji so sicer upravičeni do uveljavljanja politike 
poštene rabe (fair usage policy), da ne bi prihajalo 
do zlorab s strani uporabnikov, ki bi si na tak način 
lahko izbrali mobilni in podatkovni paket v najcenejši 
državi v EU in nato doma gostovali na njem. Uporaba 
reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja na 
podlagi Uredbe EU je namreč namenjena za občasna 
potovanja znotraj Unije. Uredba EU operaterjem tudi 
omogoča, da lahko, če njihovi domači modeli zara-
čunavanja storitev po uveljavitvi Uredbe EU ne bodo 
vzdržni, nacionalne regulatorne organe zaprosijo za 
dovoljenje za zaračunavanje pribitkov. 

Vsota domače maloprodajne cene in vsakega 
pribitka, ki se zaračuna za regulirane  klice, SMS-je 
in podatkovne storitve, v nobenem primeru ne sme 
presegati 0,19 evra za minuto, 0,06 evra za SMS in 0,20 
evra za porabljen megabajt. 

Na Hrvaškem da, v Črni gori ne
Omenjene cene veljajo zgolj v državah članicah 
Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora 
EGP (poleg 27 držav članic še Norveška in Islandija). 
Tako bodo na primer veljale na Hrvaškem, kamor 

poleti potuje največ slovenskih turistov, ne bodo 
pa veljale v Črni gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
Makedoniji. Ravno tako se morajo uporabniki zave-
dati, da Švica ni del Evropske unije in tudi ni članica 
EGP, čeprav se prek njenih letališč oziroma ozemlja 
potuje do marsikatere destinacije in je geografsko 
umeščena med evropske države. V državah, ki niso 
del Evropske unije in EGP, so cene lahko višje tudi do 
dvajsetkrat. 

Višina računov ne bo upadla
V času, ko so bile cene gostovanja v tujini višje, so se 
operaterji marsikdaj srečali s posledicami neprevidne 
uporabe mobilnih storitev, zaradi katere so bili zneski 
na uporabniških računih izredno visoki. Z izenačitvijo 
cen bo uporaba mobilnih storitev še bolj sproščena, 
zato upada tovrstnih situacij ni pričakovati. 

Kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih prinaša 
uredba o enotnem trgu za končne uporabnike, previ-
dnost uporabnikov pri uporabi mobilnih storitev v 
tujini vsekakor še naprej ne bo odveč. gg

Do 

20-krat  
višje so lahko cene 
v državah, ki niso 
del Evropske unije 
in EGP.
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