
Sprememba splošnih pogojev in reguliranih pogojev za EU gostovanje (25. 11. 

2022) 

 

S 01.01.2023 se spreminjajo pogodbeni pogoji naročniške pogodbe vsem BOB naročnikom, 

ki jih zavezujejo. 

Zaradi sprejema ZEKom-2 se v zvezi z uveljavljanjem sprememb pogodbenih pogojev 

družbe A1 Slovenija, d. d. po novem ZEKom-2 predčasno spreminjajo nekatera, v 

nadaljevanju opredeljena določila splošnih pogojev. Pojasnjujemo, da bomo celotno 

prilagoditev Splošnih pogojev skladno s 318. členom ZEKom-2 prilagodili določbam 

ZEKom-2 v devetih mesecih od uveljavitve navedenega zakona torej do 10.8.2023. 

 

S ciljem nadaljnjega zagotavljanja visokokakovostnih telekomunikacijskih storitev 

prilagodili splošne pogoje poslovanja in spremenili cenik zaradi reguliranih pogojev za EU 

gostovanje, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju: 

 

- Sprememba splošnih pogojev  

 

V Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike 

se spremenijo Točke 83., 84. in 85., kot podrobneje izhaja iz besedila splošnih 

pogojev, ki je dostopno tukaj.  

 

V Posebnih pogojih za izvajanje mobilnih storitev se spremenijo Točke 15., 33. in 

53., kot podrobneje izhaja iz besedila splošnih pogojev, ki je dostopno tukaj. 

 

- Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje  

Z 1. 1. 2023 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminja veleprodajna 

medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Zaradi spremembe 

veleprodajne cene, bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih 

z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri 

nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo s 1. 1. 2023 znižali višino maloprodajnih 

pribitkov: 

 za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 2,2 

EUR/GB (trenutno znašajo 2,44 EUR/GB), 

 za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem 

znašali 0,0022 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,0024 EUR/MMS).  

Vsi zneski pribitkov vključujejo DDV. 

Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA 

gostovanju: 

Paket 

Trenutna 

količina 

[MB] 

Količina od 

1.1.2023 

dalje [MB] 

legendarni bob 8.387 9.319 

magični bob 10.906 12.118 

hit bob+ 6.708 7.453 

 VIP bob 9.225 10.250 

 hit bob 6.144 7.168 

https://www.bob.si/upload/legal/splosni%20pogoji%20za%20izvajanje%20elektronskih%20komunikacijskih%20storitev%20za%20potrosnike%20(veljavni%20od%201.1.2023).pdf
https://www.bob.si/upload/legal/splosni%20pogoji%20za%20izvajanje%20elektronskih%20komunikacijskih%20storitev%20za%20potrosnike%20z%20oznacenimi%20spremembami%20(veljavni%20od%201.1.2023).pdf
https://www.bob.si/upload/legal/posebni%20pogoji%20za%20izvajanje%20mobilnih%20storitev%20(veljavni%20od%201.1.2023).pdf
https://www.bob.si/upload/legal/posebni%20pogoji%20za%20izvajanje%20mobilnih%20storitev%20z%20oznacenimi%20spremembami%20(veljavni%20od%201.1.2023).pdf


drzni bob 8.386 9.317 

    

Če se obstoječi naročnik, za katerega veljajo pravice iz 192. člena ZEKom-2, s predlaganimi 

spremembami pogodbenih pogojev ne strinja, lahko v roku 60 dni od prejema obvestila 

odstopi od naročniške pogodbe. Če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe, mu ni 

treba plačati kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega 

razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih 

ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil). Prejšnji stavek ne vključuje morebitnih 

zapadlih in neplačanih obveznosti naročnikov.  

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom na številki 

068 680 680 ali na info@bob.si. 

 

mailto:info@bob.si

