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POVZETEK  

V zaključni projektni nalogi analiziramo razvoj ponudbe mobilnih operaterjev v Sloveniji. V 

teoretičnem delu naloge opredelimo razvoj mobilnih omrežij in predstavimo tri največje 

ponudnike mobilnih storitev v Sloveniji. Prav tako predstavimo trg mobilne telefonije v 

Sloveniji in Evropski uniji. V empiričnem delu s pomočjo primarnih in sekundarnih virov 

analiziramo razvoj ponudbe mobilnih operaterjev, saj nas zanima vpliv razvoja mobilnih 

tehnologij na razvoj ponudbe. Ugotovimo, da se ponudba v Sloveniji razvija v skladu z 

razvojem mobilnih tehnologij. S predstavitvijo omrežij četrte generacije so tudi ponudniki na 

območju Slovenije izkoristili njihove prednosti in uporabnikom s tem ponudili boljše storitve. 

Ključne besede: mobilna omrežja, ponudniki, ponudba, uporabniki, razvoj ponudbe, mobilne 

tehnologije, generacije mobilnih omrežij. 

SUMMARY  

The final project paper investigates the development of mobile operators mobile plan offers in 

Slovenia. In the theoretical part of the paper we identify the development of mobile networks 

and introduce three major mobile providers in Slovenia. We also described the situation of the 

mobile telephony market in Slovenia and European Union. In the empirical part of the paper 

we analyzed the development of the mobile plan offers of mobile providers with the help of 

primary and secondary sources because we wanted to find out how does development of the 

mobile technology affects their offers. With the introduction of fourth generation of mobile 

technology, mobile providers in Slovenia were given more options to use their networks and 

new ways of better services for their customers. 

Key words: mobile networks, mobile providers, mobile plan offers, users, offer development, 

mobile technology, mobile network generations. 
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1 UVOD  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev problema 

Brezžična mobilna omrežja omogočajo brezžično komunikacijo med ljudmi, pri čemer se 

signal prenaša s pomočjo radijskih valov. Razvoj brezžičnih mobilnih omrežij je omogočil 

tudi resno obdelavo podatkov, komuniciranje ljudi z napravami in naprave z napravami 

(Singal 2010). 

Prvo mobilno omrežje se je pojavilo na Japonskem leta 1979 (Hu 2016). To omrežje je bilo še 

analogno in je omogočalo predvsem govorne storitve. V Evropi se je omrežje prve generacije 

pojavilo 2 leti kasneje na območju Skandinavije, imenovalo pa se je omrežje NMT (angl. 

Nordic Mobile Telephones). Omrežje, ki je nastalo v Združenih državah Amerike (v 

nadaljevanju ZDA) leta 1982, pa je poznano pod imenom AMPS (angl. Advanced Mobile 

Phone System). Omrežja druge generacije (v nadaljevanju 2G) so bila predstavljena v poznih 

80. letih prejšnjega stoletja in so v primerjavi z omrežji prve generacije (v nadaljevanju 1G) 

že uporabljala digitalno tehnologijo. Poleg govornih storitev je že bilo omogočeno pošiljanje 

kratkih tekstovnih in večpredstavnih sporočil ter omejen prenos podatkov. Leta 2001 je bilo 

na Japonskem vzpostavljeno prvo t. i. 3G omrežje (omrežje tretje generacije), ki pa je poleg 

klicnih in tekstovnih storitev že omogočalo soliden prenos podatkov hitrosti do 2 megabita na 

sekundo (v nadaljevanju Mbit/s). Višje hitrosti prenosa podatkov so mobilnim napravam 

omogočile prenos videovsebin, videoklice in druge napredne storitve (Vehovar 2007). 

Decembra 2009 so v Stockholmu in Oslu prvič javno odprli mobilno omrežje četrte 

generacije, imenovano omrežje LTE (angl. Long Term Evolution) ali 4G-omrežje (Hu 2016). 

Razlika med 3G in 4G je v tem, da je omrežje 4G podatkovno omrežje in omogoča bistveno 

višje hitrosti prenosa podatkov kot predhodna mobilna omrežja. V Stockholmu so omrežje 

omogočili Nokia, Ericsson in Siemens, v Oslu pa podjetje Huawei. 

V Sloveniji so omrežje LTE prvi ponudili pri Si.mobilu, in sicer leta 2012. Kot navajajo na 

spletni strani1, z omrežjem LTE pokrivajo že več kot 98,0 % prebivalstva v Sloveniji. Visok 

odstotek pokritosti z omrežjem LTE imajo tudi pri Telekomu Slovenije2, in sicer 97,0 %, pri 

Telemachu3 pa navajajo 86,2 % pokritost. 

Z razvojem mobilnih omrežij so bili ponudniki mobilnih storitev prisiljeni spremeniti svojo 

ponudbo in jo nadgraditi. Razvoj mobilnih omrežij je omogočil prodor ponudnikov mobilnih 

storitev na področje poslovne uporabe. Mnogi so v svojo ponudbo dodali storitve, ki jih lahko 

koristijo podjetja za optimiziranje svojega poslovanja. V ponudbi slovenskih operaterjev 

                                                 
1 Http://www.simobil.si/omrezje/zemljevid-pokritosti  
2 Http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/pokritost-

mobilnega-omrezja 
3 Http://www.telemach.si/o-podjetju/omrezje  



 

2 

zasledimo pakete, ki služijo kot poslovne rešitve v zvezi z blagajnami in poslovne rešitve za 

podporo komunikaciji med napravami (Telekom 2015). 

Širitev mobilnih omrežij še ne pomeni, da bodo mobilna omrežja nadomestila fiksna omrežja. 

Menimo, da bo do tega prišlo šele, ko bodo mobilna omrežja končnim uporabnikom 

omogočala enakomerno in višjo hitrost prenosa podatkov. Kot je razvidno iz ponudb mobilnih 

operaterjev v Sloveniji, so se v zadnjih letih vsi operaterji odločili razširiti ponudbo tudi na 

področja fiksnih tehnologij. Fiksna omrežja še vedno veljajo za sinonim stabilnosti, mobilna 

omrežja pa kljub nepredstavljivemu razvoju v zadnjih letih še vedno predstavljajo alternativo, 

ki pa v času prepotrebne mobilnosti dobiva svojo pravo podobo. 

Skladno z razvojem mobilnih omrežij se je razvil tudi trg mobilnih naprav, ki ljudem 

omogočajo opravljanje vsakodnevnih obveznosti od koderkoli. Mobilne naprave so mobilni 

telefoni, tablice, prenosni računalniki oziroma vse naprave, ki uporabniku omogočajo uporabo 

mobilnih storitev (Vehovar 2007). 

Velik vpliv na razcvet trga mobilnih naprav ima podjetje Apple, ki je leta 2007 na trg 

lansiralo takrat revolucionaren pametni telefon Apple iPhone. Naprava je omogočala 

enostaven dostop do plačljivih in brezplačnih aplikacij (Dakovič 2013). Kako močan je postal 

trg mobilnih naprav, priča tudi Forbsova lestvica najvrednejših blagovnih znamk na svetu. Po 

podatkih Forbsa (2016) so v letu 2016 na prvih treh mestih najbolj vrednih blagovnih znamk 

podjetja Apple, Google in Microsoft. Vsa ta podjetja so si ime ustvarila na področju osebnega 

računalništva, po letu 2007 pa je portfolio njihovih proizvodov osredotočen predvsem na 

področje mobilne telefonije in mobilnega e-poslovanja.  

Z večanjem števila mobilnih naprav se zmanjšuje povpraševanje po elektronskih napravah, ki 

do interneta dostopajo prek fiksnega omrežja. Nenaden razvoj mobilnih tehnologij je 

povzročil veliko povpraševanje po mobilnih naprav. V letu 2015 je že bilo možno zaslediti 

večji delež uporabnikov mobilnih storitev kot fiksnih (Kociper 2015). 

V skladu z razvojem mobilnih tehnologij so se povečale tudi potrebe uporabnikov, ki od vseh 

vpletenih zahtevajo neprestano rast in razvoj na področju mobilnih tehnologij. Kar naenkrat 

nam je omogočeno prenašanje velikih količin videoposnetkov in drugih datotek, igranje 

zahtevnih iger ter opravljanje drugih zahtevnejših nalog od koderkoli in kadarkoli. Poleg 

storitev, ki fizičnim osebam omogočajo predvsem sprostitev in komunikacijo, pa se širi tudi 

uporaba mobilnih omrežij v poslovne namene. Nastal je nov način e-poslovanja, tako 

imenovano mobilno e-poslovanje ali m-poslovanje (Dholakia 2004).  

V povezavi z vsemi spremembami na področju mobilnih tehnologij nas zanima, kako vse te 

spremembe vplivajo na ponudbo in poslovanje mobilnih operaterjev v Sloveniji. Vedno večje 

potrebe po mobilnih telefonih in drugih napravah, ki se povezujejo v omrežje, od ponudnikov 
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mobilnih storitev zahtevajo neprestano vlaganje v infrastrukturo in nadgrajevanje ponudbe 

tudi na področja, na katerih v preteklosti niso bili prisotni.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze zaključne projektne naloge 

Glede na hiter razvoj tehnologij mobilnih omrežij nas zanima, kako je ta razvoj vplival na 

razvoj in spremembo ponudbe storitev ponudnikov mobilnih storitev v Sloveniji. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

 predstaviti osnovne pojme s področja mobilnih tehnologij, 

 predstaviti zgodovino in razvoj mobilnih omrežij, 

 predstaviti ponudnike mobilnih storitev v Sloveniji, 

 časovno umestiti njihovo ponudbo v mejnike razvoja mobilnih omrežij, 

 analizirati razvoj ponudbe ponudnikov mobilnih storitev na območju Slovenije. 

V empiričnem delu smo na osnovi sekundarnih virov naredili analizo ponudbe storitev 

mobilnih operaterjev in preverili naslednje hipoteze: 

 Hipoteza 1: Storitve mobilne telefonije, ki zajemajo predvsem klicne in tekstovne 

storitve, predstavljajo vedno manjši del osnove ponudbe ponudnikov mobilnih storitev. 

 Hipoteza 2: Skladno z izboljšanjem storitev in s širjenjem ponudbe se višajo tudi cene 

paketov ponudnikov mobilnih storitev. 

 Hipoteza 3: Z razvojem mobilnih omrežij je v ponudbi mobilnih operaterjev vedno več 

poudarka na paketih, ki pokrivajo področje komunikacij naprav z napravami. 

 Hipoteza 4: Ponudniki mobilnih storitev v Sloveniji s pomočjo mobilnih omrežij uspešno 

nadomeščajo fiksno tehnologijo na področjih, kjer ni dostopa do interneta. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V teoretičnem delu zaključne naloge smo s pomočjo deskriptivne metode opisali razvoj in 

zgodovino mobilnih omrežji ter razvoj različnih tipov tehnologij, povezanih z razvojem 

mobilnih omrežij. Pri tem smo uporabili različne domače in tuje vire, dostopne v tiskani 

obliki in na spletu. 

V empiričnem delu naloge smo s pomočjo sekundarnih virov predstavili in analizirali razvoj 

ponudbe mobilnih operaterjev glede na razpoložljivo tehnologijo. Osredotočili smo se na tri 

vodilne ponudnike mobilnih storitev na območju Slovenije, to so Telekom Slovenije, Si.mobil 

in Telemach. Izbor ponudnikov temelji na tržnem deležu, ki ga imajo navedena podjetja na 

področju mobilne telefonije v Sloveniji. Telekom Slovenije je imel decembra 2016 47 % 

delež, sledi Si.mobil s 30,3 % deležem, na tretjem mestu pa je Telemach s 16,1 % deležem 

(Akos 2016b).  
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Analizo poslovanja in primerjavo smo opravili s pomočjo letnih poročil, pretekle ponudbe in 

cenikov ter drugih sekundarnih virov. Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft 

Excel ter jih predstavili opisno, grafično in tabelarično. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V nalogi smo se omejili na ponudbo treh največjih ponudnikov storitev mobilne tehnologije v 

Sloveniji. Pri tem smo predpostavljali, da sta ponudba in poslovanje mobilnih operaterjev 

povezana z razvojem mobilnih tehnologij ter da mobilni operaterji svojo ponudbo 

dopolnjujejo v skladu z najnovejšimi trendi na področju mobilnih tehnologij. 
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2 RAZVOJ MOBILNIH OMREŽIJ 

Z zniževanjem stroškov se nižajo cene uporabe mobilnih omrežij, s tem pa se posledično 

povečuje število uporabnikov mobilnih storitev (Mishra 2010). V nadaljevanju prikazujemo 

razvoj mobilnih omrežij, ki jih v praksi prikazujemo kot generacije mobilnih omrežij in jih 

označujemo s črko G. 

2.1 Generacije mobilnih omrežij 

Razvoj mobilne brezžične industrije se je začel že v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja. V 

zadnjih nekaj desetletjih nam je razvoj mobilnih brezžičnih tehnologij ponudil že kar nekaj 

generacij mobilnih omrežij, vsako s svojimi posebnostmi. Digitalno komuniciranje je 

nadomestilo analogno komuniciranje, kar je izboljšalo kakovost komunikacije. Z razvojem so 

se povečevale hitrosti prenosa podatkov in omrežje je postajalo vse bolj stabilno. Od omrežja 

prve generacije (v nadaljevanju 1G) smo tako prišli do 4G ali LTE, ki je osnova omrežjem 

prihodnosti, ki so že v fazah razvoja in testiranj. Po logičnem zaporedju se je omrežij 

prihodnosti prijela tudi oznaka omrežja pete generacije oziroma na kratko 5G (Bhalla 2010). 

2.1.1 Prva generacija (1G) 

Prvo mobilno omrežje se je pojavilo na Japonskem leta 1979 (Hu 2016). To omrežje je še bilo 

analogno in je omogočalo predvsem govorne storitve. Mobilno omrežje 1G še ni omogočalo  

gostovanja pri drugih operaterjih, kar pomeni, da so se uporabniki lahko povezovali le z 

uporabniki znotraj omrežja istega operaterja. Z napravami, ki so delovale na omrežju 1G, ni 

bilo mogoče pošiljati SMS- in MMS-sporočil, prav tako tudi ne podatkov (Korhonen 2014). 

V Evropi se je omrežje 1G pojavilo 2 leti kasneje na območju Skandinavije. Omrežje se je 

imenovalo NMT in je že omogočalo določene prenose tekstovnega komuniciranja, 

imenovanega DMS (angl. Data and Messaging Service) in zelo omejen prenos podatkov s 

hitrostjo do 380 bit/s, ki pa ni bil na voljo vsem uporabnikom. Omrežje, ki je leta 1982 nastalo 

v ZDA, pa je poznano pod imenom AMPS (Korhonen 2014). 

Na področju nekdanje Jugoslavije se je iz poskusnega NMT-sistema, ki so ga razvili za 

potrebe Univerzijade v Zagrebu leta 1987, razvilo prvo komercialno NMT-omrežje s centralo 

v Zagrebu. To omrežje je pokrivalo območje Hrvaške in Slovenije. Po osamosvojitvi oktobra 

1991 se je v Sloveniji ustanovilo novo podjetje z namenom zagotavljanja razvoja mobilnih 

telekomunikacij, imenovano Mobitel. Za dokončno ločitev slovenskega omrežja od  

hrvaškega je poskrbela ustanovitev NMT-centrale v Ljubljani leta 1992. Omrežje NMT je v 

Sloveniji prenehalo delovati leta 2005 (Telekom Slovenije 2015). 
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2.1.2 Druga generacija (2G) 

Druga generacija mobilnih omrežij je bila vzpostavljena na Finskem leta 1991. Omrežje je 

temeljilo na standardu GSM (angl. Global System for mobile Communication). Vzpostavitev 

GSM-omrežja je povezana z razvojem tehnologije integriranih vezij, kar je omogočilo prehod 

z analognih na digitalne komunikacije. Digitalna tehnologija je bolj praktična in tudi cenovno 

ugodnejša od analogne tehnologije. Največja prednost omrežja 2G je uvedba podatkovnih 

storitev, kar je omogočilo pošiljanje tekstovnih in večpredstavnih sporočil ter digitalno 

šifriranje klicev. Digitalno šifrirana so postala tudi tekstovna sporočila, kar je pomenilo, da je 

sporočilo lahko prebral samo prejemnik sporočila (Mishra 2010). 

Poleg že omenjenega standarda GSM, ki je najpogosteje uporabljeni standard omrežij 2G 

(Mishra 2010), se je v ZDA in Aziji uporabljal standard CDMA (angl. Code Division Multiple 

Access), na Japonskem pa PDC (angl. Personal Digital Cellular). Poznana sta še standard 

iDEN (angl. Integrated Digital Enhanced Network) v ZDA in Kanadi ter standard Digital 

AMPS (angl. Digital Advanced Mobile Phone Service) v ZDA. 

V Sloveniji je Mobitel, ko je njegovo NMT-omrežje že preseglo 40.000 uporabnikov, začel 

testirati digitalni sistem GSM, ki je začel delovati julija 1996. Uvedba omrežja 2G v Sloveniji 

je zaradi cenovne dostopnosti in kakovostne podatkovne in govorne storitve ter gostovanja v 

tujih omrežjih povzročila naglo naraščanje števila naročnikov (Telekom Slovenije 2015). 

2.1.3 Med drugo in tretjo generacijo  

Tehnologija GPRS (angl. General Packet Radio Service) se velikokrat imenuje 2,5G, ker je to 

vmesna generacija med 2G in 3G. Prva GPRS-omrežja na svetu so začela oddajati leta 2001 

(Korhonen 2014). 

GPRS-omrežje lahko zagotovi prenos podatkov od 56 kbit/s do 115 kbit/s. Omrežja se lahko 

uporablja za storitve, kot je dostop WAP (angl. Wireless Application Protocol), izmenjavo 

multimedijskih večpredstavnih sporočil (angl. Multimedia Messaging Service − MMS) in 

internetne komunikacijske storitve, kot so elektronska pošta in dostop do spleta (Korhonen 

2014).  

Nadgradnja omrežja z GPRS-tehnologijo je zahtevala nadgradnjo omrežja, vendar so se 

operaterji po svetu v večini odločili za investicijo, saj je uvedba GPRS-omrežja predstavljala 

pomemben korak za njihovo poslovanje in razvoj. Brez nadgradnje na GPRS operaterji ne bi 

bili sposobni zagotavljati zadovoljivih podatkovnih storitev (Korhonen 2014). 

V Sloveniji je prve storitve na sistemu GPRS predstavilo podjetje Si.mobil oktobra 2000, prva 

naročniška razmerja pa so sklepali maja 2001 (Si.mobil 2016b). 
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Naslednik tehnologije GPRS je tehnologija EDGE (angl. Enhanced Data rater for GSM 

evolution), ki je omogočila še hitrejši prenos podatkov (do 236 kbit/s). Tehnologija EDGE je 

bila uporabna za brskanje po spletu in prebiranje elektronske pošte. Prednost tehnologije 

EDGE je bila tudi v tem, da je za delovanje uporabljala obstoječe bazne postaje (Korhonen 

2014). 

Kljub zelo enostavni nadgradnji omrežja za uporabo tehnologije EDGE pa se ta tehnologija ni 

uspela prijeti pri operaterjih po svetu. Operaterji so želeli tudi naprave, ki bi bile sposobne 

uporabljati takšno tehnologijo, proizvajalci pa so že pričakovali nadgradnjo omrežja. 

V Sloveniji je bil prenos podatkov s pomočjo tehnologije EDGE omogočen decembra 2003. 

Ponujalo ga je podjetje Si.mobil (Si.mobil 2016b). 

2.1.4 Tretja generacija (3G) 

Leta 2001 je bilo na Japonskem vzpostavljeno prvo t. i. 3G-omrežje, ki je poleg klicnih in 

tekstovnih storitev že omogočalo soliden prenos podatkov s hitrostjo do 2 Mbit/s /s. Višje 

hitrosti prenosa podatkov so mobilnim napravam omogočile prenos videovsebin, videoklice 

in internetno telefonijo VoIP (angl. Voice over IP). V Evropi se je 3G-omrežje pojavilo leta 

2002, vendar ni bilo združljivo s 3G-omrežjem na Japonskem. Omrežje 3G je poznano kot 

tehnologija UMTS (angl. Universal Mobile Telecommunications System) (Vehovar 2007). 

V Sloveniji je prve storitve prek omrežja 3G začel ponujati Mobitel konec leta 2003 in s tem 

postal eden izmed prvih ponudnikov UMTS-storitev na svetu. Mobitelovi naročniki so UMTS 

lahko uporabljali tudi v drugih državah, saj je imel Mobitel sklenjenih kar nekaj dogovorov o 

gostovanju. Si.mobil je frekvenco za opravljanje UMTS-storitev pridobil na javnem razpisu 

konec leta 2006, marca 2007 pa je pričel s testnim delovanjem storitev UMTS v svojem 

omrežju (Hribar 2007). 

Nadgradnjo tehnologije 3G poznamo pod imenom HSDPA (angl. High-Speed Downlink 

Packet Access) in jo uvrščamo med tretjo in četrto generacijo. Tehnologija se v praksi 

imenuje tudi 3,5G. Tehnologija 3,5G predstavlja nadgradnjo omrežja UMTS. HSDPA je 

paketna podatkovna storitev, ki je bila razvita na standardu WCDMA (angl. Wideband Code 

Division Multiple Access) (Sharma 2013). Tehnologija 3,5G omogoča hitrejši prenos 

podatkov do uporabnika (do 14,4 Mbit/s). Pri tem se uporablja kanal, ki se za razliko od 

omrežij preteklih generacij uporablja le za povezavo od ponudnika do končnega uporabnika 

(Hribar 2007). 

Pri nas je tehnologijo HSDPA na določenih območjih leta 2007 prvi uvedel Mobitel (Telekom 

Slovenije 2015). 
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2.1.5 Četrta generacija (4G) 

Decembra 2009 so v Stockholmu in Oslu prvič javno odprli mobilno omrežje 4G, imenovano 

omrežje LTE (Hu 2016). Razlika med 3G in 4G je v tem, da je omrežje 4G podatkovno 

omrežje in omogoča bistveno višje hitrosti prenosa podatkov kot predhodna mobilna omrežja 

(Dahlman idr. 2013). 

Prenos podatkov po omrežju 4G naj bi potekal s hitrostjo tudi do 150 Mbit/s v smeri do 

uporabnika in s hitrostjo do 50 Mbit/s od uporabnika. Višje hitrosti omogočajo prenos bolj 

zahtevnih video- in 3D-vsebin, storitve v oblaku, spletne igre in M2M-storitve (angl. Machine 

to machine). Izboljšave omrežja LTE so znane pod imenom LTE – Advanced, čeprav sta LTE 

in LTE – Advanced še vedno enaki tehnologiji (prav tam). 

V Sloveniji so omrežje LTE prvi ponudili pri Si.mobilu, in sicer leta 2012. Kot navajajo na 

spletni strani, z omrežjem LTE pokrivajo več kot 98 % prebivalstva v Sloveniji. Visok 

odstotek pokritosti z omrežjem LTE imajo tudi pri Telekomu Slovenije, in sicer 97 %, pri 

Telemachu pa navajajo 86,2 % pokritost. 

Čeprav je v razvoju že omrežje pete generacije (5G), je najpogosteje uporabljeno omrežje še 

vedno omrežje 4G, v katerega veliko vlaga tudi Evropska komisija (EU Commission 2016). 

2.1.6 Peta generacija (5G) 

Omrežja 5G so še v fazi razvoja in testiranja. Predvideva se, da naj bi omrežje 5G prešlo v 

komercialno rabo okoli leta 2020 (Mlinar 2014). Pri razvoju omrežja 5G so najbolj aktivni v 

Južni Koreji in na Japonskem. Mobilna omrežja prihodnosti naj bi omogočala širokopasovni 

mobilni prenos podatkov in podpirala številne telekomunikacijske storitve. Popolna 

uporabnost omrežja 5G bo dosežena, ko bodo omrežja uporabnikom omogočala neomejen 

prenos podatkov in manjšo porabo baterije na mobilnih napravah, operaterjem pa večje število 

naročnikov oziroma v omrežje povezanih naprav. Pričakujemo lahko številne nove naprave, 

ki se bodo povezovale v omrežje za komunikacijo z drugimi napravami, na primer avtomobili, 

droni ipd. (Hu 2016). 

Za razvoj infrastrukture in tehnologije omrežja 5G v Evropi skrbi Javno-zasebno partnerstvo 

5G (angl. 5G Public Private Partnership), ki ga je ustanovila Evropska komisija leta 2013 

(Hu 2016).  

2.2 Regulacija trga v Sloveniji in Evropski uniji 

Trg mobilne telefonije regulira Uredba o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih 

omrežjih v Evropski uniji (Akos 2016a). Uredba poleg storitev regulira tudi cene SMS- in 
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MMS-storitev, cene klicev, prenos podatkov in zaščitne mehanizme pred preveliko porabo 

(prav tam). 

Trg elektronskih komunikacij v Sloveniji kot neodvisen organ nadzira in ureja Agencija za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) (Akos 2014). 

AKOS (2014) pri svojem delovanju sledi svojemu poslanstvu in deluje v smeri zagotavljanja 

čim boljših storitev za uporabnike elektronskih komunikacijskih omrežij. Agencija podpira 

uvajanje inovativnih storitev, ki bi uporabnikom izboljšale kakovost življenja (prav tam). 

V Sloveniji je bilo na trgu telekomunikacij dolgo nekonkurenčno stanje, kar je privedlo do 

monopola podjetja Telekom Slovenije. S prihodom novih ponudnikov telekomunikacijskih 

storitev, predvsem mobilne telefonije, in s sprejetjem Zakona o elektronskih komunikacijah (v 

nadaljevanju ZEKom) pa se je stanje začelo izboljševati. Namen ZEKom je poleg 

pospeševanja razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev tudi zagotavljanje 

učinkovite konkurence na trgu, kar pomaga pri razvoju in regulaciji telekomunikacijskega 

trga v Sloveniji (prav tam). 

Poleg uzakonitve ukrepov za spodbujanje vlaganj v širokopasovno infrastrukturo pa je treba 

tudi primerno motivirati deležnike za iskanje sinergijskih učinkov. Pri podelitvi radijskih 

frekvenc za mobilne komunikacije je operater, ki je pridobil 800. MHz pas, moral pristati na 

posebne obveznosti. Tako je moral najkasneje v roku treh let z mobilnim omrežjem pokriti 

vsaj 95 % prebivalcev Slovenije. Pri tem je moral pokriti tudi ruralna območja, kjer je slaba 

pokritost s fiksnim širokopasovnim dostopom.  

Pri uresničevanju Načrta za razvoj širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 

ki je strateški dokument za določevanje smernic razvoja širokopasovne infrastrukture, se že 

upošteva, da so tehnologije mobilnih komunikacij komplementarne fiksnim širokopasovnim 

omrežjem. Zaradi hitrega razvoja mobilnih tehnologij bi mobilna tehnologija lahko uspešno 

nadomestila nekatere žične povezave (Vlada RS 2015). K izpolnitvi enega od ciljev EDA 

(angl. European Digital Agenda) – omogočanje dostopa do internetne povezave hitrosti nad 

30 Mbit/s celotnemu prebivalstvu Evropske unije (v nadaljevanju EU) − bodo z gradnjo LTE- 

in UMTS-omrežij pomagali tudi mobilni operaterji na območju Slovenije (Vlada RS 2016). 

Področje telekomunikacij se regulira na državni ravni in na ravni EU. V zadnjih desetletjih so 

ukrepi EU na področju telekomunikacij privedli do večje izbire za potrošnike, padanja 

stroškov klicev in višjih standardov storitev (EU Commission 2016). Nekateri od ukrepov EU 

so (prav tam): 

 vzpostavitev regulativnih okvirjev, ki skrbijo za elektronske komunikacije, spodbujanje 

konkurence in pravic potrošnikov, 

 spodbujanja vlaganj v širokopasovna omrežja, ki podpirajo visoke hitrosti interneta, 
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 podpora brezžičnih tehnologij, kot so 3G in LTE, prek programa za politiko 

radiofrekvenčnega spektra, 

 zaščita uporabnikov mobilnih storitev pred visokimi stroški gostovanja med potovanjem 

v EU in  

 prevzemanje vodilne vloge pri mednarodnih razpravah o razvoju in upravljanju interneta. 

Uporabniki mobilne naprave uporabljamo predvsem zaradi potreb po mobilnosti. Tako jih 

uporabljajo tudi v tujih omrežjih, ko potujejo iz poslovnih ali osebnih razlogov. Uporabo 

mobilnega omrežja v tujini imenujemo mobilno gostovanje (angl. roaming), kar pomeni, da v 

tujini uporabljamo mobilno omrežje tujega operaterja. Tuji operater zaračunana stroške 

uporabe mobilnih in podatkovnih storitev uporabnikovemu operaterju, ta pa te stroške 

zaračuna končnemu uporabniku (Akos 2016a). 

Že desetletje si Evropska komisija prizadeva za zmanjšanje dodatkov, ki jih  

telekomunikacijski operaterji zaračunajo svojim strankam za gostovanje v tujih omrežjih. Od 

leta 2007 so se cene gostovanj v tujih omrežjih znižale za več kot 90 %. V letu 2015 sta se 

Evropski svet in Parlament strinjala s predlogom Evropske komisije, da se ukinejo dodatni 

stroški gostovanja v tujih mobilnih omrežjih za ljudi, ki pogosto potujejo po EU (European 

Commission 2016a). 

Cene gostovanj v tujih mobilnih omrežjih v EU so se spreminjale, kar je vplivalo na obseg 

storitev (European Commission 2016b). Tako so se med letoma 2007 in 2016 znižale 

maloprodajne cene vseh klicev in cene sporočil za 92 %, kar je podatkovno gostovanje 

naredilo za do 96 % cenejše, kot je bilo leta 2012. Zaradi tega se je obseg podatkovnega 

gostovanja med letoma 2008 in 2015 povečal za več kot 100-krat (prav tam). 

V juniju 2017 lahko pričakujemo, da bo v veljavo stopila izenačitev pogojev uporabe 

domačega in tujega mobilnega omrežja (angl. Roam like at home), ki bo uporabnikom med 

njihovim poslovnim ali osebnim potovanjem omogočala mobilno gostovanje v omrežjih EU 

brez dodatnih doplačil. Vsi ti ukrepi bodo omogočili še večjo uporabo mobilnih storitev po 

celotnem območju EU (European Commission 2016a). 
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3 PREDSTAVITEV PROUČEVANIH PONUDNIKOV 

Po podatkih Akosa (2016b) je število mobilnih naprav v slovenskih gospodinjstvih enako 

številu članom gospodinjstva. Večanje števila mobilnih naprav pomeni tudi večanje števila 

naročnikov in uporabnikov pri ponudnikih mobilnih in fiksnih storitev. V Sloveniji imamo v 

zadnjem obdobju tri večje ponudnike, ki v svoji ponudbi združujejo storitve, vezane na fiksno 

in mobilno tehnologijo. Zakon o elektronskih komunikacijah omogoča prenosljivost mobilnih 

in fiksnih številk od enega operaterja k drugemu, zaradi česar ni ovir za menjavo ponudnika 

storitev. Operaterji morajo pri prenosu številk uporabljati centralno bazo podatkov, ki sledi 

vsem stopnjam prenašanja številk. Za spremembo ponudnika mobilnih storitev se je po 

podatkih Akosa odločilo že 41 % anketiranih, ki kot poglaviten razlog navajajo ceno (54 %) 

in pokritost omrežja (29 %). Tako je bilo po podatkih upravljavca centralne baze v tretjem 

četrtletju 2016 prenesenih 33.173 mobilnih številk, od uvedbe prenosljivosti pa skupaj 

918.983 mobilnih številk (Akos 2016b). 

Število mobilnih telefonov v slovenskih gospodinjstvih je visoko. Po podatkih Akosa (2016b) 

so 2−3 mobilni telefoni v 97 % gospodinjstev. Zaradi razširjenosti mobilne telefonije je v letu 

2016 kar 38 % uporabnikov razmišljalo o odpovedi fiksnega telefonskega priključka (prav 

tam). 

V nadaljevanju predstavljamo tri največje ponudnike fiksnih in mobilnih storitev na območju 

Slovenije v zadnjih treh letih. Predstavljena podjetja so tudi predmet proučevanja v 

nadaljevanju naloge. Po kratkem opisu podjetja se bomo osredotočili na njihovo poslovanje in  

tržni delež na področju mobilne telefonije v Sloveniji. 

Iz Slike 1 so razvidni deleži naročnikov po operaterjih v Sloveniji ob koncu tretjega četrtletja 

leta 2016. Vodilni delež ima podjetje Telekom Slovenije s 46,8 % deležem, ki mu sledi 

Si.mobil z 32,5 %, na tretjem mestu pa je s 15,6 % deležem podjetje Telemach. 
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Slika 1: Tržni deleži operaterjev po številu naročnikov (v %) 

3.1 Telekom Slovenije 

Telekom Slovenije4 je prvi operater telekomunikacij v Sloveniji. Na trgu mobilne telefonije so 

svoje storitve najprej ponujali prek svoje hčerinske družbe Mobitel. Prvo mobilno omrežje na 

območju Slovenije so postavili leta 1991. Takratno omrežje, kot smo že omenili, je temeljilo 

na tehnologiji NMT (Telekom Slovenije 2015). Danes je Telekom poznan kot vodilno 

podjetje pri uvajanju ter povezovanju najsodobnejših telekomunikacijskih storitev v fiksnem 

in mobilnem omrežju. Prek odvisnih družb Slovenije in Nemčije so prisotni v državah 

jugovzhodne Evrope, in sicer v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, Kosovu, v 

Makedoniji in Srbiji (prav tam). 

Skupina Telekom Slovenije redno izboljšuje, nadgrajuje in širi svoja mobilna in fiksna 

omrežja. Mobilna omrežja podpirajo tehnologijo LTE, na določenih predelih pa tudi že 

nadgradnjo, imenovano LTE – Advanced. Telekom razvojnim trendom sledi tudi na področju 

optičnih in kabelskih omrežij. Kot edini ponudnik mobilnih storitev v Sloveniji sodelujejo 

tudi pri razvoju omrežij naslednje generacije v sklopu evropskih razvojnih projektov 

(Telekom Slovenije 2015). 

Telekom Slovenije je dejaven na več področjih. S pomočjo svojega lastnega mobilnega in 

fiksnega omrežja zagotavljajo storitve fiksne in mobilne komunikacije, v katere poleg 

telefonije spadajo tudi širokopasovne storitve in televizija. V njihovi ponudbi zasledimo tudi 

vrsto digitalnih vsebin in storitev, ki so vezane na digitalno oglaševanje in storitve v oblaku 

(Telekom Slovenije 2016). 

                                                 
4  http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki 
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Skupina Telekom Slovenije je še vedno v večinski lasti Republike Slovenije, ki ima 62,5 % 

delnic. Struktura ostalih delničarjev je razvidna iz Slike 2 (Telekom Slovenije 2016). 

 

Slika 2: Lastniška struktura Telekoma Slovenije 

V skupini Telekom Slovenije so bile 31. 12. 2015 zaposlene 3.803 osebe, od tega v Sloveniji 

3.167. Večino zaposlenih v podjetju predstavljajo moški (66,6 %). V zadnjih letih je opazen 

trend zniževanja števila zaposlenih. Večina zaposlenih je zaposlenih za nedoločen čas 

(Telekom Slovenije 2016). 

V letu 2015 so v Telekomu zabeležili rast števila aktivnih uporabnikov mobilne telefonije 

glede na enako obdobje v letu 2014 (27.000 novih naročnikov). Povečanje števila 

uporabnikov pri Telekomu Slovenije pripisujejo večji uporabi dvojnih SIM-kartic (SIM2), ki 

so v porastu zaradi povečane rasti podatkovnih storitev (Telekom Slovenije 2016). 

Telekom Slovenije omogoča dostop do IKT-storitev tudi ljudem, ki živijo na slabše 

poseljenih območjih. Velik del ozemlja Slovenije je pokrit s širokopasovnim dostopom do 

interneta in fiksno telefonijo, po celotnem ozemlju pa je dostopen tudi signal mobilne 

telefonije. Telekomovo mobilno omrežje ima velik pomen tudi za tiste, ki živijo na tako 

imenovanih ruralnih območjih brez dostopa do fiksnega širokopasovnega interneta, saj jim 

mobilno omrežje predstavlja edino možnost uporabe interneta (Telekom Slovenije 2015). 

Telekomov tržni delež na trgu mobilne telefonije se giblje med 45 in 47 % (Akos 2016b). 
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3.2 Si.mobil 

Si.mobil5 je na trg telekomunikacij vstopil marca 1999 kot prvi zasebni mobilni operater. S 

tem se je na slovenskem trgu začela razvijati konkurenca, ki je vplivala na zniževanje cen 

storitev in mobilnih naprav. Si.mobil (2016a) ima registriranih več kot 700.000 uporabnikov 

blagovnih znamk Si.mobil, ORTO. Podjetje Si.mobil ima 400 zaposlenih (prav tam). 

Podjetje Si.mobil je v 100 % lastni mednarodne telekomunikacijske skupine Telekom Austria 

Group. Skupina Telekom Austria je z več kot 24 milijoni uporabnikov vodilni ponudnik 

digitalnih storitev in komunikacij v srednji in vzhodni Evropi. V skupini je okoli 17.500 

zaposlenih in ustvarjajo več kot 4 milijarde EUR prihodkov ter so poznani kot evropska 

podružnica skupine America Movil (Si.mobil 2016a). 

Si.mobil je v Sloveniji prvi omogočil storitve GPRS, WAP in MMS. Prav tako so bili prvi, ki 

so omogočili hiter prenos podatkov s pomočjo tehnologije EDGE. Leta 2012 so kot prvi 

operater v Sloveniji ponudili storitve v lastnem LTE-omrežju, ki je junija 2015 omogočilo 

tudi prvi VoLTE-klic v Sloveniji (Si.mobil 2016b). 

Si.mobil je po tržnem deležu aktivnih uporabnikov mobilnih storitev pri operaterjih v 

Sloveniji na drugem mestu, takoj za Telekomom Slovenije in pred Telemachom. Po podatkih 

Akosa je imel Si.mobil v tretjem četrtletju leta 2016 30,3 % tržni delež (Akos 2016b).  

Leta 2014 je Si.mobil pridobil frekvenčni spekter, zaradi katerega se je moral zavezati k 

pokrivanju 95 % prebivalstva Slovenije s tehnologijo LTE do leta 2017. Danes Si.mobil s 

pogovornimi storitvami in z dostopom do mobilnega interneta pokriva več kot 99 % 

prebivalstva, s tehnologijo LTE pa okoli 98 % prebivalstva. Na koncu leta 2014 so na 

določenih območjih omogočili tudi uporabo tehnologijo LTE – Advanced, ki v idealnih 

pogojih omogoča teoretične hitrosti tudi do 300 Mbit/s (Si.mobil 2016b). 

Podjetje se je v času zaključevanja naloge preimenovalo v A1, ampak smo vseeno ohranili 

prvotno ime, saj se v tem času še nista spremenila ponudba in poslovanje podjetja. 

3.3 Telemach 

Telemach6 je slovenski ponudnik širokopasovnega dostopa do interneta, kabelski ponudnik 

televizijskih storitev in ponudnik digitalne telefonije. Z nakupom operaterja Tušmobil 

pospešeno vlaga tudi v izgradnjo novega in posodobitev obstoječega mobilnega omrežja. 

Tako postaja tudi vse resnejši tekmec na trgu mobilne telefonije. Lastnik Telemacha je 

globalni naložbeni sklad Kohlberg Kravis Roberts & Co.7 

                                                 
5  Https://www.a1.si/ 
6  Http://telemach.si/ 
7  Http://www.kkr.com/ 
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Družba Telemach je del skupine United Group,8 ki posluje na območju južne in vzhodne 

Evrope in kot ponudnik storitev televizije in dostopa do interneta zaposluje skoraj 2.000 ljudi. 

Telemach je na trg mobilne telefonije vstopil s prevzemom Tušmobila, ki je bil takrat tretji 

največji mobilni operater v Sloveniji. Tušmobil je imel nekaj več kot 300.000 uporabnikov, 

kar je predstavljalo 12,7 % tržni delež. Nekaj časa sta na trgu ostali obe blagovni znamki, prav 

tako njuna ponudba. Aprila 2015 pa je Telemach združil blagovni znamki pod eno ter vsem 

naročnikom omogočil združitev fiksnih storitev z mobilnimi. Na ta način je Telemach 

naročnikom omogočil poenostavitev naročniških razmerij in znižanje stroškov. Ugodnosti so 

bili deležni uporabniki Tušmobilovih mobilnih storitev in uporabniki fiksnih storitev 

Telemacha. 

Storitve Telemacha temeljijo na obsežnem omrežju, ki ga sestavljata kombinacija optičnih in 

koaksialnih povezav na fiksnem področju in vse bolj razširjeno omrežje LTE, ki pokriva  

86,1 % prebivalstva.  

Telemach kot ponudnik mobilnih in fiksnih storitev na območju Slovenije v obdobju zadnjih 

dveh let beleži največjo rast tržnega deleža aktivnih uporabnikov. Z združitvijo družb 

Telemach mobil in Telemach ter s prevzemom Tušmobila so pri Telemachu v tretjem kvartalu 

2016 imeli že 16,1 % tržni delež (Akos 2016b). 

 

                                                 
8  Http://www.united.group/xhtml/about.php 



 

16 

4 ANALIZA RAZVOJA PONUDBE MOBILNIH STORITEV NA OBMOČJU 

SLOVENIJE 

V empiričnem delu naloge smo raziskali vpliv razvoja mobilnih tehnologij na ponudbo 

mobilnih storitev. Rezultate prikazujemo v nadaljevanju. 

4.1 Potek raziskave in predstavitev vzorca raziskave 

Pri raziskavi smo se osredotočili na tri največje ponudnike mobilnih storitev v Sloveniji, in 

sicer na Telekom Slovenije, Si.mobil in Telemach. Za Telekom Slovenije in Si.mobil smo se 

odločili, ker sta edina in največja ponudnika mobilnih storitev, ki sta prisotna na trgu 

elektronskih komunikacij v Sloveniji že od začetka razvoja te panoge. Za podjetje Telemach 

pa smo se odločili, ker je po podatkih Akosa (2016b) najhitreje rastoči ponudnik mobilnih 

storitev v Sloveniji. Telemach je na trg mobilnih storitev vstopil s strategijo nizkih cen in si 

tako pridobil znaten tržni delež.  

Podatke smo zbrali s pregledom aktualne ponudbe na spletnih straneh ponudnikov in javno 

dostopnih aktualnih cenikov. Podatke, ki so se nanašali na preteklo ponudbo, pa smo pridobili 

s pomočjo medijskega središča operaterjev in s pregledom preteklih cenikov.   

4.2 Analiza zbranih podatkov 

4.2.1 Primerjava obsega storitev 

Pred leti so ponudbe ponudnikov mobilnih storitev vključevale omejen obseg storitev, zato 

smo preverili, kdaj so ponudniki mobilnih storitev v svojih paketih omogočili neomejeno 

uporabo klicnih in sporočilnih storitev.  

Telekom Slovenije je neomejene klice in sporočila pod imenom Paket 2015 ponudil konec 

leta 2014. Pred tem so bile storitve v Paketu 2014 omejene na 2.014 enot, ki jih je uporabnik 

lahko samodejno prerazporedil med klice, SMS/MMS-sporočila in prenos podatkov. Ena 

enota je enaka eni minuti klica v vsa slovenska omrežja, enemu SMS- ali MMS-sporočilu in 

enemu MB prenosa podatkov v Telekomovem omrežju. Primerjavo paketov prikazujemo v 

Preglednici 1. 

 

 

 

 



 

17 

Preglednica 1: Primerjava Paketa 2014 in Paketa 2015 

Storitev/Paket Paket 2014  
(november 2013) 

Paket 2015 
(november 2014) 

SMS/MMS  

2.014 enot 

neomejeno 

Klici neomejeno 

Prenos podatkov 2.015 MB 

Mesečna naročnina 20,99 € 23,95 € 

Pri paketih za mlade je Telekom Slovenije leta 2013 ponujal pakete, kjer so uporabniki enote 

porabili po svoje. Leta 2015 pa je predstavil paket Itak Ruzak, ki je vseboval neomejene klice 

in sporočila ter 5 GB prenosa podatkov. V Preglednici 2 je prikazana primerjava strukture 

paketov iz leta 2013 in paketa Ruzak iz leta 2015. 

Preglednica 2: Paketi ITAK 

Storitev/Paket Džabest 
250 

(2013) 

Džabest 
2000 

(2013) 

Džabest 
3000 

(2013) 

Ruzak 
(2015) 

SMS/MMS  

250 enot 

 

2.000 enot 

 

3.000 enot 

Neomejeno 

Klici 

Prenos 
podatkov 

5 GB prenosa podatkov v Sloveniji 
in 1.000 enot v EU 

Podjetje Si.mobil je neomejene klice in sporočila ponudilo ob koncu leta 2013 (paket 

Neskončni). Pred tem je tržil Paket 9, ki je omogočal posredovanje 999 SMS/MMS-sporočil, 

999 minut klicev in 999 MB prenosa podatkov. Mesečna naročnina Paketa 9 je bila 19,90 €. 

Mladim so neomejene klice v paketih ORTO ponudili leta 2013. Cenovno ugodnejši paketi so 

vsebovali neomejene klice v domače omrežje, zahtevnejši paketi pa so vsebovali neomejeno 

komunikacijo v vsa slovenska omrežja (Preglednica 3). 

Preglednica 3: Primerjava paketov ORTO 

Storitev/Paket Orto Startastik 
(2013) 

Orto Fantastik (2013) Orto Bombastik 
(2013) 

Klici Neomejeni klici v 
Si.mobilovem 

omrežju 

Neomejeni klici v 
Si.mobilovem omrežju in 200 

minut v ostala Slovenska 
omrežja 

Neomejeni klici v 
vsa slovenska 

omrežja 

SMS/MMS Neomejeno Neomejeno Neomejeno 
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4.2.2 Primerjava cen storitev 

Poleg primerjave posameznih storitev nas je zanimalo spreminjanje cen paketov slovenskih 

operaterjev. Primerjava mesečnih naročnin splošnih paketov je pokazala, da višina naročnine 

pri Telekomu Slovenije narašča (Slika 3). 

 

Slika 3: Cene splošnih paketov Telekoma (v €/mesec) 

Oznake A, B, C in D na Sliki 3 prikazujejo ime posameznega paketa. Podrobnosti 

posameznega paketa prikazujemo v Prilogi 1 (preglednici 1 in 2). Kot je razvidno iz Slike 3, 

se je cena aktualnega osnovnega paketa Brezskrbni A, ki je nadomestil paket Neomejeni A iz 

leta 2014, zvišala za 1,95 € mesečno. Cena aktualnega srednje zahtevnega paketa  Brezskrbni 

B, ki je nadomestil paket Neomejeni B iz leta 2014, pa se je znižala za 2,05 €, vendar prav 

tako kot pri paketu Brezskrbni A v to ceno ni všteta poraba prenosa podatkov, ki uporabnika 

stane še dodatnih 2 € mesečno pri paketu Brezskrbni A in 5 € pri paketu Brezskrbni B. 

Pri Si.mobilu so se cene cenejših splošnih naročniških paketov znižale, cene zahtevnejših 

paketov pa po znižanju v letu 2015 zvišale. Tako je osnovni paket Neskončni S iz leta 2013 

(20,99 €) leta 2015 nadomestil cenejši paket Ultimativni S (19,99 €). Cena aktualnega paketa 

Svobodni S (19,99 €), ki je nadomestil paket Ultimativni S (19,99 €), pa je ostala 

nespremenjena. Iz tega je razvidno, da se je cena cenovno ugodnejših paketov v letu 2015 

znižala, sedaj pa ostaja na enaki ravni. Mesečna naročnina paketa srednje zahtevnosti iz leta 

2013, imenovanega Neskončni M, je znašala 27,99 €, cena primerljivega paketa iz leta 2015, 

imenovanega Ultimativni M, pa je znašala 22,99 €. Aktualni paket Svobodni M je na voljo za 

24,99 € mesečne naročnine. Cene paketov srednjega ranga so se torej leta 2015 znižale, a so 

se v letu 2016 ponovno zvišale. Nihanje cen je prav tako prisotno pri paketih, namenjenih 

najzahtevnejšim uporabnikom. Paket Neskončni L iz leta 2013 je stal 39,99 € mesečno, 

primerljiv paket iz leta 2015, imenovan Ultimativni XL, pa 34,99 €, cena aktualnega paketa 
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Svobodni L pa znaša 39,99 € mesečno. Prav tako, kot so se leta 2015 pocenili paketi 

srednjega ranga, so se tudi zahtevnejši paketi, ponovno pa so se podražili v letu 2016 (Slika 

4). 

 

Slika 4: Razvoj cen splošnih paketov pri Si.mobilu (v €/mesec) 

4.2.3 Primerjava paketov za mlade 

Posebno pozornost smo posvetili paketom, ki so namenjeni mladim. Pri Telekomu cene 

zahtevnejših paketov za mlade padajo, saj so aktualni paketi cenovno ugodnejši od paketov iz 

leta 2013. Tako je na primer paket Džabest 3000 iz leta 2013 (26 €/mesečno), ki je primerljiv 

s paketom Dogaja (17,95 €/mesečno), dražji. Res, da v paket Dogaja niso všteti klici in 

sporočila, ki se obračunajo dodatno, a je za te storitve treba doplačati največ 4 € na mesec, kar 

je še vedno manj, kot je uporabnik za paket plačal leta 2013. V aktualni ponudbi lahko 

zasledimo tudi paket, namenjen manj zahtevnim uporabnikom, ki stane 14,95 € na mesec in je 

v primerjavi s paketom iz leta 2013, imenovanim Džabest 250, dražji, saj je ta takrat znašal  

12 € na mesec. Opazen je torej trend višanja cen manj zahtevnejših paketov in nižanja cen 

zahtevnejših paketov (Slika 5). Telekom s trga umika pakete srednjega cenovnega razreda in 

zahtevnosti. Ponovno se pojavlja način zaračunavanja paketov po dejanski porabi. V 

določenih paketih je v osnovno ceno že vključen prenos podatkov, pri drugih paketih pa so 

vključeni neomejeni klici in sporočila. 
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Slika 5: Razvoj cen paketov za mlade pri Telekomu (v €/mesec) 

Pri Si.mobilu so se cene paketov za mlade do leta 2015 višale, potem pa so se začele zniževati 

(Slika 6). Za paket Orto Gigastik iz leta 2015 je uporabnik plačal 23,99 €, primerljiv paket iz 

Si.mobilove aktualne ponudbe Orto Tripster + pa stane 19,99 € mesečno. Opazimo lahko torej 

nižanje cen zahtevnejših paketov za mlade. Pri paketih srednje zahtevnosti pa v aktualni 

ponudbi zasledimo paket Orto Gigastar, ki se trži za 14,99 € mesečno in je cenovno enak 

paketu Orto Fantastik iz leta 2013. Kljub temu da se cene paketov srednjega ranga ne 

zvišujejo, pa je pri Si.mobilu viden trend umikanja iz ponudbe cenovno bolj ugodnih paketov. 

Takšen je v letu 2013 bil paket Orto Startastik, ki je stal 9,99 € mesečno. 
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Slika 6: Razvoj cen paketov za mlade pri Si.mobilu (v €/mesec) 

Podjetje Telemach v svoji ponudbi nima posebej opredeljenih paketov za mlajše uporabnike 

kot jih imajo pri Telekomu in Si.mobilu. 

4.2.4 Primerjava ponudbe prenosa podatkov 

V nadaljevanju nas je zanimal razvoj vključevanja prenosa podatkov v splošne naročniške 

pakete. Pri Telekomu vsi paketi poleg neomejenih klicev in sporočil v vsa slovenska omrežja 

vsebujejo tudi prenos podatkov. Prenos podatkov se pri Telekomu ločuje od govornih in 

tekstovnih storitev, saj se prenos podatkov zaračunava po porabi. Iz Preglednice 4 je razvidno 

povečanje količin v paket vključenih prenesenih podatkov.  

Preglednica 4: Količine prenosa podatkov v splošnih paketih Telekoma Slovenije 

 Neomejeni  
A 

(2014) 

Neomejeni 
B 

(2014) 

Neomejeni 
C 

(2014) 

Neomejeni 
D 

(2015) 

Brezskrbni 
A 

(2016) 

Brezskrbni 
B 

(2016) 

Brezskrbni 
C 

 (2016) 

Prenos 
podatkov 

/ 512 MB 3 GB neomejeno do 2 GB do 10 GB 30 GB 

Pri proučitvi paketov za mlade smo ugotovili, da v ponudbi prav tako narašča ponujen prenos 

podatkov. Opazno pa je omejevanje oziroma dodatno zaračunavanje osnovnih storitev, kot so 

klici in sporočila, saj mladi pogosteje komunicirajo prek aplikacij, namenjenih za 

komunikacijo, prek prenosa podatkov. Aktualni paket Dogaja tako vsebuje 10 GB prenosa 

podatkov, klici in sporočila pa se zaračunavajo po porabi, a ne več kot 4 € mesečno. Paket Hej 

pa poleg neomejenih sporočil v vsa slovenska omrežja vsebuje neomejeno količino klicev v 
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domače omrežje in 250 enot, ki jih uporabnik lahko porabi za prenos podatkov in klice v 

druga omrežja. Preglednica 5 prikazuje razvoj strukture paketov za mlade pri Telekomu 

Slovenije. 

Preglednica 5: Razvoj vključenega prenosa podatkov v Telekomove pakete za mlade 

Storitev/Paket Džabest 
250 

(2013) 

Džabest 
2000 

(2013) 

Džabest 
3000 

(2013) 

Ruzak 
(2015) 

Hej 
(2016) 

Dogaja 
(2016) 

SMS/MMS  

 

 

250 
enot 

 

 

 

2.000 
enot 

 

 

 

3.000 
enot 

Neomejeno Neomejeno 
sporočil v vsa 

slovenska 
omrežja 

Po 
porabi, a 

nikoli 
več kot  
4 € na 
mesec 

Klici Neomejeno 
klicev v 

Telekomovo 
omrežje 

Prenos 
podatkov 

5 GB prenosa 
podatkov v 
Sloveniji in 
1.000 enot v 

EU 

250 enot za klice 
v druga 

slovenska 
omrežja ali 

prenos podatkov 

10 GB 

Količina vključenih MB prenosa podatkov narašča tudi v splošnih paketih Si.mobila (Slika 7). 

Prenos podatkov je pri njihovih paketih že vključen v ceno mesečne naročnine in se do porabe 

vključenih količin ne zaračunava dodatno. 
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Slika 7: Razvoj količine vključenih MB prenosa podatkov v splošne pakete pri Si.mobilu 

Rast količin prenosa podatkov, vključenega v pakete, je opazna tudi pri ponudbi paketov, 

namenjenih mladim (Slika 8). Tudi tu so na voljo paketi, pri katerih se omejujejo klici in 

sporočila.  
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Slika 8: Razvoj količin vključenih MB prenosa podatkov v pakete za mlade pri 

Si.mobilu  

Pri Telemachu imajo na voljo le tri pakete, ki so namenjeni vsem uporabnikom. Paketov, 

namenjenih mladim, pri Telemachu ni v ponudbi. V Preglednici 6 sta prikazani vključena 

količina prenosa podatkov v MB in mesečna naročnina paketov Več. Dodati je treba, da se 

cene pri Telemachu še dodatno znižajo naročnikom, ki uporabljajo tudi njihove fiksne 

storitve. 

Preglednica 6: Paketi VEČ 

Storitev/paket Več Še več Največ 

Klici Neomejeno v Telemachovo 
omrežje 

 
120 minut v druga omrežja 

 

Neomejeno 

 

Neomejeno 

SMS/MMS Neomejeno Neomejeno Neomejeno 

Prenos podatkov 500 MB 5 GB 10 GB 

Klici iz Slovenije v EU / / 100 

Prenos podatkov v EU in 
ZDA 

/ / 200 

Mesečna naročnina 6 € 15 € 25 € 
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4.2.5 Primerjava ponudbe mobilnega interneta 

Naslednje področje, ki nas je zanimalo, je področje mobilnega interneta. Telekom Slovenije 

ponuja več različnih paketov. Paketi se razlikujejo po količini prenesenih podatkov, po 

hitrosti prenosa podatkov in po ceni storitve (Preglednica 7). 

Preglednica 7: Paketi Mobilni internet 

Storitev/paket Mobilni 
internet XS 

Mobilni 
internet S 

Mobilni 
internet M 

Mobilni 
internet L 

Mobilni internet 
BREZSKRBNI 

Količina prenosa 
podatkov 

1 GB 10 GB 25 GB 50 GB Neomejeno 

Hitrost prenosa 
podatkov 

10/2 
Mbit/s 

10/2 
Mbit/s 

20/5 
Mbit/s 

150/50 
Mbit/s 

4/2 Mbit/s 

Mesečna 
naročnina 

7,95 € 
 

14,95 € 
 

22,95 € 
 

32,95 € 
 

 30,95 € 

Pri Si.mobilu imajo paketi, namenjeni mobilnemu internetu, vključen neomejen prenos 

podatkov, ki pa se mu po prenesenih 100 GB omeji hitrost prenosa. Cena posamičnega paketa 

je odvisna od hitrosti prenosa podatkov. Dodaten opis paketov je prikazan v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Paketi Domači internet 

Storitev/paket Domači internet 1 Domači internet 2 Domači internet 3 

Količina prenosa 

podatkov 

neomejeno neomejeno neomejeno 

Hitrost prenosa 

podatkov 
4/2 Mbit/s 10/3 Mbit/s 20/5 Mbit/s 

Mesečna naročnina 24,99 € 29,99 € 39,99 € 

Telemach ponuja tri pakete mobilnega interneta. Vsi paketi vsebujejo omejen prenos 

podatkov, razlikujejo pa se po vključeni količini prenosa podatkov in ceni (Preglednica 9). Pri 

pregledu ponudbe nismo zaznali razlik glede hitrosti prenosa podatkov. 

Preglednica 9: Paketi Net Več 

Storitev/paket Net Več Net še Več Net Največ 

Prenos podatkov 10 GB 20 GB 40 GB 

Mesečna naročnina 10 € 20 € 30 € 
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4.2.6 Primerjava ponudb za poslovne uporabnike 

Z razvojem mobilnih omrežij, ki omogočajo višje hitrosti prenosa podatkov (4G-omrežja), so 

se na trgu pojavile nove storitve, ki izkoriščajo prednosti novih, hitrejših povezav. Ponudniki 

mobilnih storitev so tako razvili nove storitve, med katere spadajo predvsem storitve v 

oblaku, komunikacije naprav z napravami in mobilne blagajne. 

Mobilni operaterji storitve s področja komunikacij naprav z napravami ponujajo predvsem 

poslovnim uporabnikom. Pri tovrstnih storitvah gre za prilagajanje ponudbe vsakemu podjetju 

posebej, saj se njihove potrebe in želje razlikujejo. Ravno zaradi takšnega pristopa ponudniki 

ne oglašujejo paketov, ki bi jih lahko medsebojno primerjali. Ponudbe s področja komunikacij 

naprav z napravami na slovenskem trgu smo opazili pri Telekomu Slovenije in Si.mobilu.  

Telekom Slovenije tako ponuja rešitve M2M (angl. Machine to machine) na naslednjih 

področjih (Telekom Slovenije 2017): 

 transport, 

 energetika,  

 varnost, 

 zdravje, 

 uporabnik in dom, 

 prodaja na drobno. 

Si.mobil pa navaja naslednje možnosti uporabe (Si.mobil 2017): 

 odčitavanje stanja števcev, 

 nadzor in sledenje vozil, 

 avdio- in videonadzor, 

 uporaba v bankomatih, POS-terminalih, samopostrežnih prodajnih avtomatih, 

 e-Zdravje, 

 zabavna elektronika. 

V primeru ponudbe, ki obsega mobilne blagajne, imajo ponudniki veliko bolj pregledno in 

natančno predstavljene pakete kot v primeru komunikacije naprav z napravami. Poleg 

Telekoma Slovenije in Si.mobila storitve mobilnih blagajn ponuja tudi Telemach. Pri tem 

poudarjajo enostavno in hitro izdajanja računov mobilne blagajne in skladnost poslovanja z 

Zakonom o davčnem postopku (ZdaVP), ki zahteva neposreden prenos podatkov na Finančno 

upravo Republike Slovenije.  

V Preglednici 10 prikazujemo ponudbo mobilnih blagajn Telekoma Slovenije. 
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Preglednica 10: Mobilne blagajne 

Paket Cena 

Mobilna blagajna – Pantheon RA 13,30 € 

Mobilna blagajna – Pantheon RC 18,18 € 

Mobilna blagajna – Pantheon RF 18,18 € 

Uporabnik za delovanje mobilne blagajne potrebuje internetno povezavo, s katero lahko 

dostopa do mobilne aplikacije Pantheon. Dostop do mobilne aplikacije je mogoč prek 

tabličnega računalnika. Za tiskanje računov in sprejem plačevanja prek kartic uporabnik 

potrebuje POS-terminal ali mobilni tiskalnik. Mobilne blagajne, ki jih ponuja Telekom 

Slovenije, je možno uporabljati na napravah Android. Prek teh naprav je omogočeno 

pošiljanje in prejemanje elektronskih računov. Uporaba mobilne blagajne je varna in zakonita, 

saj so vsi podatki shranjeni v Sloveniji, poslovanje pa je skladno z obstoječo slovensko 

zakonodajo. Telekom Slovenije vsem uporabnikom zagotavlja podporo 24 ur na dan, vse dni 

v tednu (Telekom Slovenije 2017). 

Mobilna blagajna ponudnika Si.mobil se imenuje Si.blagajna. Tudi Si.blagajna je tako kot 

Telekomova mobilna blagajna skladna z zakonsko določenimi zahtevami za davčne blagajne. 

Mesečna naročnina Si.blagajne znaša 14,90 € (Si.mobil 2017). 

Si.blagajno in program davčne blagajne je možno namestiti na neomejeno število naprav in v 

blagajno vnesti več različnih uporabnikov. Na eni napravi lahko račune sočasno izdaja le en 

uporabnik. Če želi uporabnik račune izdajati na več napravah hkrati, mora pridobiti več licenc 

(Si.mobil 2017). Si.blagajna za svoje delovanje potrebuje dostop do interneta, ki ni vključen v 

mesečno naročnino blagajne in ga je treba plačati dodatno. Uporabniki potrebujejo ustrezno 

strojno opremo, ki ni všteta v ceno Si.blagajne kot tudi ne tiskalnik za tiskanje računov (prav 

tam). 

Pri Telemachu mobilno blagajno ponujajo za 14 € mesečno. V naročnino je vključeno 500 

MB prenosa podatkov, kar pomeni, da uporabnikom ni treba sklepati dodatnih naročniških 

razmerji za dostop do interneta. Vključen prenos podatkov po navedbah Telemacha zadostuje 

za nadpovprečno uporabo. Kot navajajo na spletni strani, njihova blagajna omogoča delovanje 

tudi v primeru izgube internetne povezave (Telemach 2017). 

Vsi uporabnikovi podatki, ki jih potrebuje za poslovanje in uporabo mobilne blagajne, so 

shranjeni v oblaku Telemachovega podatkovnega centra. 

Telemachova mobilna blagajna omogoča dodajanje več različnih modulov za posamezne 

potrebe (Telemach 2017): 

 več podjetij,  
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 uporabnikov in  

 poslovnih enot. 

 

Strojna oprema, ki jo uporabnik potrebuje za uporabo Telemachove mobilne blagajne, 

podobno kot pri ostalih ponudnikih ni všteta v mesečno naročnino (Telemach 2017). 

4.3 Preverjanje hipotez 

V uvodu smo postavili štiri hipoteze. Prvo hipotezo, da storitve mobilne telefonije, ki 

zajemajo predvsem klicne in tekstovne storitve, predstavljajo vedno manjši del osnove 

ponudbe ponudnikov mobilnih storitev, smo preverjali s proučevanjem razvoja vključenih 

vsebin v naročniške pakete. Ugotovili smo, da so postale klicne in tekstovne storitve v večini 

paketov neomejene v vsa slovenska omrežja, operaterji pa so začeli omejevati količino in 

hitrost prenosa podatkov. Prvo hipotezo smo na osnovi zgoraj navedenih podatkov potrdili. 

Z drugo hipotezo smo predvidevali, da se z izboljšanjem storitev in s širjenjem ponudbe 

višajo tudi cene paketov ponudnikov mobilnih storitev. Hipotezo smo preverjali s primerjavo 

cen posameznih paketov. S primerjavo ponudb smo ugotovili, da so se cene vseh splošnih 

paketov pri Telekomu Slovenije v zadnjih letih zvišale, zvišale pa so tudi cene zahtevnejših 

paketov pri Si.mobilu. Cene paketov za mlade pri vseh ponudnikih pa so se znižale, prav tako 

so se znižale cene paketov, namenjenih osnovnim uporabnikom, zato lahko hipotezo le delno 

potrdimo. 

V tretji hipotezi smo preverjali, kako se z razvojem mobilnih omrežij spreminja poudarek na 

paketih, ki pokrivajo področje komunikacij naprav z napravami. Pri preverjanju trditve smo 

naleteli na težave, saj je v ponudbi slovenskih operaterjev moč zaslediti več načinov uporabe 

njihovega mobilnega omrežja za povezovanje naprav z napravami, vendar pa ponudbe niso 

javno objavljene. Ponudba se namreč oblikuje za vsak primer ločeno, tako da hipoteze nismo 

mogli preveriti. Dejstvo pa je, da se v ponudbo mobilnih operaterjev vključujejo storitve s 

področja podpore komunikacije naprav z napravami. 

Zadnjo hipotezo, s katero smo preverjali uspešnost nadomeščanja fiksne tehnologije s 

pomočjo mobilnih omrežji na ruralnih območjih, kjer je slaba pokritost s fiksnim 

širokopasovnim internetom, lahko na osnovi pridobljenih podatkov s proučevanjem ponudbe 

vseh slovenskih operaterjev potrdimo. Z mobilnimi omrežji operaterji ljudem omogočajo 

možnosti uporabe mobilne telefonije, dostopa do interneta in tudi spremljanje TV-vsebin. Še 

dodatno pa hipotezo potrjuje obveza, ki jo je moral sprejeti operater, ki je pri podelitvi 

radijskih frekvenc za mobilne komunikacije pridobil 800. MHz pas. Ta mora namreč 

najkasneje v roku treh let z mobilnim omrežjem pokriti vsaj 95 % prebivalcev Slovenije, pri 

tem pa mora pokriti tudi ruralna območja, kjer je slaba pokritost s fiksnim širokopasovnim 

dostopom. 
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5 SKLEP  

Mobilna omrežja se že nekaj časa več ne uporabljajo samo za mobilno telefonijo, ampak 

uspešno nadomeščajo uporabo fiksnih omrežij. Ponudniki s pomočjo mobilnih omrežij 

zagotavljajo dostop do širokopasovnega interneta na področjih, kjer ni možen dostop do 

fiksnega omrežja. Prav tako se tudi mobilne naprave ne uporabljajo več samo za mobilno 

telefonijo, ampak uporabniki z njimi uspešno nadomeščajo naprave, ki za svoje delovanje 

potrebujejo dostop do fiksnega interneta. 

Na območju Slovenije je bilo dolgo nekonkurenčno stanje na trgu mobilne telefonije. S 

prihodom novih ponudnikov mobilnih storitev pa se je pospešeno začelo vlagati v omrežja kot 

tudi v ponudbo. Opazimo lahko, da sta v Sloveniji stalna ponudnika, ki imata tudi največji 

tržni delež, Telekom Slovenije in Si.mobil. Po kar nekaj poskusih novih ponudnikov mobilnih 

storitev se je v zadnjih letih uveljavil Telemach, ki s svojo strategijo nizkih cen in s 

pospešenim vlaganjem v mobilno omrežje postaja resen konkurent Telekomu in Si.mobilu. 

Skladno z razvojem mobilnih omrežij so se spremenili tudi naročniški paketi, ki jih ponudniki 

mobilnih tehnologij ponujajo svojim uporabnikom. Pri analizi ponudbe smo ugotovili, da je 

neomejena komunikacija v smislu neomejenih klicev in SMS- ter MMS-sporočil v slovenska 

omrežja v večini primerov prisotna pri vseh proučevanih ponudnikih že od leta 2014. Pred 

tem so bili klici, vključeni v pakete, bodisi omejeni na domače omrežje ali pa so spadali v 

sklop enot, ki so jih uporabniki lahko porabili glede na svoje potrebe. Pri primerjavi cen 

posameznih paketov skozi leta smo opazili trend poenostavljanja naročniških paketov in 

neprestanega spreminjanja cen naročniških paketov. Ponudniki v svoji aktualni ponudbi 

namreč v večini ponujajo tri pakete, prilagojene različnim potrebam uporabnikov. Cenovno 

najugodnejši so paketi, namenjeni mladim, ki poleg neomejene komunikacije ponujajo večje 

količine prenosa podatkov, saj mladi za komuniciranje pogosteje uporabljajo aplikacije, ki za 

svoje delovanje potrebujejo dostop do interneta. Ugotovili smo, da pri najcenejšemu 

ponudniku v Sloveniji (Telemach) v ponudbi ni paketov, posebej oblikovanih za mlade.  

Največjo spremembo pri sestavi paketov skozi leta lahko zaznamo predvsem pri količini 

prenosa podatkov, vključenega v pakete. Količina prenosa podatkov se je drastično povečala, 

kar lahko pripišemo višji hitrosti prenosa podatkov, ki jo omogočajo 4G-omrežja, in vse 

zmogljivejšim mobilnim napravam, ki že za delovanje potrebujejo večje količine prenosa 

podatkov. S tem se je ustvarila potreba po višjih količinah. 

Z razvojem mobilnih omrežij se je prav tako povečala možnost uporabe različnih naprav. V 

empiričnem delu naloge smo proučili tudi ponudbo na področju povezovanja naprav z 

napravami. Pri pregledu ponudb nismo zasledili jasno razdelane ponudbe, ki bi bila 

namenjena zasebnih uporabnikov. Zasledili smo le ponudbo, namenjeno poslovnim 

uporabnikom, vendar je bila ta nejasno opredeljena, zaradi česar primerjava ponudb 

posameznih operaterjev ni bila izvedljiva. 
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Pri analizi ponudb smo zasledili več paketov, ki uporabnikom zagotavljajo brezžičen dostop 

do interneta. Ti paketi so postali privlačni zaradi enostavnosti uporabe, saj za svoje delovanje 

potrebujejo le dostop do mobilnega omrežja in električno napajanje. S temi paketi so 

ponudniki mobilnih storitev aktivno pristopili k reševanju izziva, ki ga predstavlja 

pomankanje dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežji. Poleg enostavnega dostopa do 

mobilnega omrežja je moč zaslediti tudi pakete, ki omogočajo spremljanje TV-vsebin prek 

mobilnega omrežja. 

Od štirih postavljenih hipotez smo tako lahko potrdili le dve. Kot smo domnevali, storitve 

mobilne telefonije, ki zajemajo predvsem klicne in tekstovne storitve, predstavljajo vedno 

manjši del osnove ponudbe ponudnikov mobilnih storitev. Drugo hipotezo, ki pravi, da se 

skladno z izboljšanjem storitev in s širjenjem ponudbe višajo tudi cene paketov ponudnikov 

mobilnih storitev, smo lahko le delno potrdili, saj se za razliko od zahtevnejših splošnih 

paketov cene osnovnih paketov in paketov za mlade znižujejo. Pri preverjanju tretje hipoteze, 

ki pravi, da je z razvojem mobilnih omrežij v ponudbi mobilnih operaterjev vedno več 

poudarka na paketih, ki pokrivajo področje komunikacij naprav z napravami, pa smo naleteli 

na težave. V ponudbi slovenskih operaterjev je moč zaslediti več načinov uporabe njihovega 

mobilnega omrežja za povezovanje naprav z napravami, vendar pa ponudbe niso javno 

objavljene. Ponudba se namreč oblikuje za vsak primer ločeno, tako da hipoteze nismo mogli 

preveriti. Dejstvo pa je, da se v ponudbo mobilnih operaterjev vključujejo storitve s področja 

podpore komunikacije naprav z napravami. Kot zadnjo pa smo lahko potrdili hipotezo, ki 

pravi, da ponudniki mobilnih storitev v Sloveniji s pomočjo mobilnih omrežij uspešno 

nadomeščajo fiksno tehnologijo na področjih, kjer ni dostopa do interneta. 

V nalogi smo prišli do zaključka, da imajo mobilna omrežja vse večjo vlogo v našem 

vsakdanu, še večjo pa lahko pričakujemo s prihodom omrežij pete generacije, kjer lahko 

pričakujemo še večjo povezanost naprav z napravami. Operaterji že obljubljajo izboljšano 

celostno ponudbo za dom ali podjetje, prav tako pa lahko pričakujemo uporabo mobilnih 

omrežji za povezavo naprav v gibanju, kot so avtomobili in droni. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Opisi paketov 

 





Priloga 1 

 

Preglednica 1: Paketi Mobitel Neomejeni 

 Neomejeni A Neomejeni B Neomejeni C Neomejeni D 

Klici v omrežja v Sloveniji neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno 

SMS/MMS neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno 

Prenos podatkov / 512 MB 3 GB neomejeno 

Mesečna naročnina 19 € 23 € 29 € 39 € 

Preglednica 2: Paketi Brezskrbni 

Storitev/Paket Brezskrbni A 
 

Brezskrbni B Brezskrbni C 

SMS/MMS neomejeno neomejeni neomejeni 

Klici neomejeno neomejeni neomejeni 

Prenos podatkov do 2 GB do 10 GB 30 GB 

Mesečna naročnina 20,95 € 20,95 € 41,95 € 

Preglednica 3: Paket 9 

Storitev/Paket Paket 9 

SMS/MMS 999 sporočil 

Klici 999 minut 

Prenos podatkov 999 MB 

Mesečna naročnina 19,90 € 

Preglednica 4: Paketi Neskončni 

 Neskončni S Neskončni M Neskončni L 

Klici v omrežja v Sloveniji neskončno neskončno neskončno 

SMS/MMS neskončno neskončno neskončno 

Dohodni klici znotraj EU / / 1.000 min. 

Prenos podatkov 200 MB 2 GB 5 GB 

Mesečna naročnina 20,99 € 27,99 € 39,99 € 

Preglednica 5: Paketi Ultimativni 

Storitev/Paket Ultimativni S Ultimativni M Ultimativni L Ultimativni XL 

Klici v omrežja v Sloveniji neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno 

SMS/MMS neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno 

Prenos podatkov 1 GB 3 GB 6 GB 15 GB 

Mesečna naročnina 19,99 € 22,99 € 26,99 € 34,99 € 
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Preglednica 6: Paketi Svobodni 

 Svobodni S Svobodni M Svobodni L 

Klici v omrežja v Sloveniji neomejeno neomejeno neomejeno 

SMS/MMS neomejeno neomejeno neomejeno 

Prenos podatkov 3 GB 8 GB 15 GB 

Gostovanje / 1.000 min 

1.000 SMS 

1 GB v EU 

1.000 min 

1.000 SMS 

2 GB v EU, SRB in 
MK 

Prenos podatkov izven 
zakupljenih količin 

250 MB za 1,99 
EUR 

250 MB za 1,99 
EUR 

250 MB za 1,99 
EUR 

Število Sim za souporabo / 3 za 12 €/m (na 
SIM) 

6 za 12 €/m (na 
SIM) 

Mesečna naročnina 19,99 € 24,99 € 39,99 € 

Preglednica 7: Paketi Džabest 

Storitev/Paket Džabest 250 Džabest 2000 Džabest 3000 

SMS/MMS  

250 enot 

 

2.000 enot 

 

3.000 enot 
Klici 

Prenos podatkov 

Mesečna naročnina 12 € 20 € 26 € 

Preglednica 8: Paket Džabest Ruzak 

Storitev/Paket Ruzak 

SMS/MMS Neomejeno 

Klici Neomejeno 

Prenos podatkov 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji in 1.000 enot v EU 

Mesečna naročnina 23,95 € 

Preglednica 9: Paketa Hej in Dogaja 

Storitev/Paket Hej Dogaja 

SMS/MMS Neomejeno sporočil v vsa slovenska 
omrežja 

 

Po porabi, a nikoli več kot 
4 € na mesec 

Klici Neomejeno klicev v Telekomovo omrežje 

Prenos podatkov 250 enot za klice v druga slovenska omrežja 
ali prenos podatkov 

10 GB 

Mesečna 
naročnina 

14,95 € 17,95 € 
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Preglednica 10: Paketi Orto 

Storitev/Paket Orto Startastik Orto Fantastik Orto Bombastik 

Klici Neomejeni klici v 
Si.mobilovem 

omrežju 

Neomejeni klici v 
Si.mobilovem omrežju in 200 

minut v ostala slovenska 
omrežja 

Neomejeni klici v 
vsa slovenska 

omrežja 

SMS/MMS Neomejeno Neomejeno Neomejeno 

Prenos 
podatkov 

/ 200 MB 1 GB 

Mesečna 
naročnina 

9,99 € 14,99 € 19,99 € 

Preglednica 11: Paket Orto Gigastik 5 GB 

Storitev/Paket Orto Gigastik 5 GB 

SMS/MMS Neomejeno 

Klici Neomejeno 

Prenos podatkov 5 GB 

Mesečna naročnina 23,99 € 

Preglednica 12: Paketa Orto Tripster in Orto Tripster PLUS 

Storitev/paket Orto Tripster Orto Tripster PLUS 

Klici neomejeno neomejeno 

SMS/MMS neomejeno neomejeno 

Prenos podatkov 4 GB (1 GB v tujini) 6 GB (1 GB v tujini) 

Mesečna naročnina 19,99 € 23,99 € 

Preglednica 13: Paket Orto Elastik 

Storitev/Paket Orto Elastik 

Klici neomejeni 

SMS/MMS neomejeni 

Prenos podatkov 2 GB 

Dodatni prenos podatkov 1 GB je 1 € 

Mesečna naročnina 19,99 € 

Preglednica 14: Paketa Orto Tripster + in Orto Gigastar 

Storitev/Paket Orto Tripster + Orto Gigastar 
Klici neomejeni 0,01 € na enoto 

1 enota je enaka eni minuti in enemu sporočilu SMS/MMS neomejeni 
Prenos podatkov 8 GB 15 GB 

Prenos podatkov v tujini 1 GB / 
Mesečna naročnina 19,99 € 14,99 € 

 


