
Priloga k  Tarifi o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih 
frekvenc in za letno  plačilo za uporabo elementov oštevilčenja  

 
 

Posebna obrazložitev tarife 
 
 

Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so: 
 

1. Na področju elektronskih komunikacij financiranje agencije preko sistema letnih plačil 
zavezancev poteka tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške, ki jih ima agencija z 
izvrševanjem določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 
40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) in sorazmerni delež stroškov 
delovanja skupnih služb agencije. 
 

2. Vire financiranja na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1 in sicer predvideva tri 
vrste plačil:  

 plačila na podlagi obvestila (6. člen ZEKom-1), 

 plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen ZEKom-1), 

 plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen ZEKom-1).  
 

3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo. 
Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je 
določeno z zakonom (2. odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma na podlagi splošnega akta, ki ga 
sprejme agencija (2. odstavek 60. člena in 2. odstavek 74. člen ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti  
točke mora agencija upoštevati naslednje pravila:   

 vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila 
na podlagi obvestila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb 
zakona, razen določb V. in VI. poglavja ZEKom-1, 

 vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da 
zbrana plačila za uporabo radijskih frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija 
z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1), 

 vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da 
zbrana plačila za uporabo elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima 
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov oštevilčenja (VI. poglavje 
ZEKom-1). 

 
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge 

agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2015. Integralni 
element programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.   
 

5. Na podlagi predlagane tarife agencija zasleduje zlasti naslednje cilje na področju regulacije 
elektronskih komunikacij: 
 

 Spodbujanje konkurence in razvoja trgov: 

 Strategija razvoja regulacije telekomunikacijskega trga in omrežij 

 Analize upoštevnih trgov za dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja 

 Spremljanje kakovosti storitev v kontekstu omrežne nevtralnosti 

 Ureditev pogojev dostopne in razdelile točke 

 Regulacija ločenega računovodstva ponudnikov s pomembno tržno močjo 

 Zaščita uporabnikov: 



 Reševanje sporov med končnimi uporabniki in operaterji 

 Spodbujanje ponudnikov storitev za odgovorno držo do uporabnikov 

 Zagotavljanje optimalne rabe omejenih dobrin: 

 Analiza podeljevanja radijskih frekvenc in predlog optimizacije 

 Razpisi radijskih frekvenc za zvokovno radiodifuzijo 

 Posodobitev nadzorno-merilnega sistema za spremljanje rabe radijskega spektra 

 Mednarodno usklajevanje radijskih frekvenc in priprava na svetovno radijsko konferenco. 

 Aktivnosti za obrambo spektra RS 

 Nadzor zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev 

 Spremljanje kakovosti storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 

 Poenotenje regulacije in uporabe številskih virov pri uvajanju novih storitev 

 Optimizacija investicijskih vlaganj v infrastrukturo: 

 Zagotovitev pogojev za delo Centra za spremljanje investicij 

 Oblikovanje sistema za nadzor gradnje, prenove, evidentiranja in souporabe javne 
komunikacijske infrastrukture 

 Vzpostavitev koordinacije in nadzora nad investicijskimi projekti 
 
6. Glede na navedene cilje  agencija predlaga naslednje vrednosti točk:  
 
Zaradi novih obveznosti s področja gradnje, vzdrževanja, evidentiranja in souporabe javne 
infrastrukture, ki jih je agenciji naložil ZEKom-1, je agencija posebej določila vrednost točke za 
pokrivanje stroškov, povezanih z opravljanjem navedenih nalog. Stroški za izvajanje novih obveznosti 
se bodo krili iz vira obvestil, le vrednost točke je posebej določena za pokrivanje stroškov, povezanih 
z delovanjem Centra za investicije, in stroškov, povezanih z zagotavljanjem javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanjem javnih komunikacijskih storitev. Agencija je tako določila vrednost točke 
za izračun plačila na podlagi obvestila za Center za investicije v višini 0,32 EUR, za izračun plačila na 
podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih 
komunikacijskih storitev pa v višini 1,26 EUR. Agencija je znižala vrednost točke na podlagi obvestila 
za Center za investicije, saj je ocenila, da bodo stroški pri vzpostavitvi Centra nekoliko nižji. Prvotno 
načrtovane aktivnosti se bodo zamaknile v naslednje leto.  
 
Vrednost točke za izračun plačil za uporabo elementov oštevilčenja je načrtovana v višini  1,18 EUR, 
kar predstavlja povečanje vrednosti točke za 0,05 EUR glede na zadnjo potrjeno tarifo, sicer pa ostaja 
predlagana višina točke, glede na predlog tarif iz leta 2013 in 2014, enaka. 
 
Agencija načrtuje znižanje vrednosti točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc v 
primerjavi z predlogom tarif za leti 2013 in 2014, tako da bi vrednost točke znašala 0,88 EUR. Znižanje 
vrednosti točke je posledica dejstva, da so bile v letu 2014 dodeljene nove frekvence za javne 
mobilne komunikacije, pričakuje pa se tudi dodelitev frekvenc za storitve MMDS.  
 
Trend spreminjanja vrednosti točke: 
 

vrsta tarife 
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2012 
 
 

2013 
nepotrjena 
tarifa 

2014 
predlog 
tarife  

2015 
predlog 
tarife  

na podlagi obvestila-po ZEKom-1 1,24 1,24 1,24 1,24 1,26      1,26 1,26 

na podlagi obvestila CENTER ZA INVESTICIJE     0,42 0,42  0,32 

za uporabo elementov oštevilčenja 1,13 1,13 1,13 1,13 1,18      1,18 1,18 

za uporabo radijskih frekvenc 1,09 1,09 1,09 1,09 0,97      0,97 0,88 
 


