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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

ZADEVA: Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do 
odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije 
znotraj EU – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17)  je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …pod točko…. sprejela 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v 
zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane 
komunikacije znotraj EU ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                                            Stojan Tramte
                                                                                GENERALNI SEKRETAR

   

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za javno upravo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za pravosodje,
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. 
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:



 dr. Uroš Svete, v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo,
 Barbara Pernuš Grošelj, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo,
 Tina Bizjak Ahačič, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba (EU) 2018/1971 med drugim spreminja tudi Uredbo (EU) 2015/2120, za izvajanje 
katere je bila sprejeta Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z 
dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16). Glede na spremembe Uredbe 
(EU) 2015/2120, ki prinašajo obveznosti v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane 
komunikacije znotraj EU, so potrebne tudi spremembe veljavne uredbe. Zaradi predvidenih 
sprememb večine členov veljavne uredbe se predlaga sprejem nove uredbe o izvajanju 
uredbe (EU), ki se bo nanašala tako na dostop do odprtega interneta kot tudi na 
maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj EU. S predlogom uredbe se določajo 
pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/
II. Finančne posledice za državni proračun

/
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Osnutek uredbe je bil dne 7. 2. 2019 objavljen na portalu e-Uprava v rubriki e-demokracija. 
Novica o javni obravnavi osnutka uredbe je bila objavljena tudi na spletnih straneh 
Ministrstva za javno upravo. Zainteresirana javnost je bila pozvana, da poda predloge in 
pripombe v 30 dneh od objave. Pripomb nismo prejeli. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Rudi Medved
MINISTER



Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 
in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta 
in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in 
spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o 
gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 
2015, str.1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2018 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe 
(EU) 2015/2120 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št.1211/2009 (UL L št. 321 z dne 17. 12. 2018, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2120/EU), v delu, ki se nanaša na dostop do 
odprtega interneta in maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj EU, določajo 
pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov.

2. člen

                                            (reševanje sporov)

Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 2015/2120/EU v primeru 
morebitnega stalnega ali redno ponavljajočega se razhajanja med dejansko zmogljivostjo 
storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti storitev in 
zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, ki vključuje storitev dostopa do interneta (točka e prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU), se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 
220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o elektronskih 
komunikacijah).

                                                3. člen

                                               (pristojni organ)

(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 2015/2120/EU, je Agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).



(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4.
in 5. člena te uredbe.

4. člen 

(prekrški)

(1) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, z globo od 20.000 do 50.000
eurov pa pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, če:

– ravna v nasprotju z določbami 3. člena Uredbe 2015/2120/EU,

– ravna v nasprotju z določbami prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU 
ali

– ravna v nasprotju z zahtevo agencije iz prvega odstavka 5. člena ali z določbami drugega 
odstavka 5. člena Uredbe 2015/2120/EU.

(2) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

5. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki
iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih 
storitev so višji od 200 milijonov eurov, če

- ravnajo v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 5.a člena 
Uredbe 2015/2120/EU ali

- ravnajo v nasprotju z odločitvijo agencije iz tretjega pododstavka šestega odstavka 5.a 
člena Uredbe 2015/2120/EU.

(2) Z globo od 20.000 eurov do 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev 
so od 50 do 200 milijonov eurov, če storijo prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev 
so nižji od 50 milijonov eurov, če storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.



6. člen

(ugotavljanje višine prihodka kršitelja)

Za razvrstitev kršitelja glede na višino letnega prihodka se za potrebe izvajanja prejšnjega 
člena uporabljata četrti in peti odstavek 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.

7. člen

(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od 
najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen

(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

(1) Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o 
določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16), 
uporablja pa se še do 14. maja 2019.

(2) 5. in 6. člen te uredbe prenehata veljati 14. maja 2024. 

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 15. maja 2019.

Št.

Ljubljana, dne …..

EVA 2019-3130-0005

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec

  predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Zakonodaja RS: sedmi odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G, 65/14 in 55/17).

Zakonodaja EU: 

- Uredba (EU) 2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o 
ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in 
Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 
ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1211/2009 (UL L št. 321 z dne 17. 12. 2018, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1971);

- Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o 
določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 
2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 2015, str.
1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2120/EU).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga določa zakon

Uredba 2018/1971 določa, da obveznosti v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane 
komunikacije znotraj EU veljajo od 15. maja 2019. Države članice morajo tako določiti pravila 
o kaznih v zvezi s temi obveznostmi in sprejeti ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja do 
15. maja 2019.

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna

Uredba 2018/1971 med drugim spreminja tudi Uredbo 2015/2120/EU. V Uredbi 
2015/2120/EU je dodan nov 5.a člen, ki določa najvišje maloprodajne cene za regulirane 
komunikacije znotraj EU. Tako od 15. maja 2019 nobena maloprodajna cena (brez DDV), ki 
se zaračuna potrošnikom za regulirane komunikacije znotraj EU, ne sme presegati zneska 
0,19 EUR na minuto za klic in 0,06 EUR za sporočilo SMS. Države članice morajo določiti 
pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve 5.a člena, in sprejeti vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne. Države članice do 15. maja 2019 obvestijo Komisijo o določenih pravilih in 
ukrepih za zagotovitev izvajanja 5.a člena. V skladu z načelom sorazmernosti je uporaba 
najvišjih dovoljenih cen za regulirane komunikacije znotraj EU časovno omejena na pet let, 
kar pomeni, da 5.a člen Uredbe 2015/2120 preneha veljati 14. maja 2024. 



Za izvajanje Uredbe 2015/2120 je bila med drugim sprejeta Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 
o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list, št. 29/16; v 
nadaljnjem besedilu: veljavna uredba). Glede na spremembe Uredbe 2015/2120/EU, ki jih 
prinaša Uredba 2018/1971/EU, so potrebne tudi spremembe veljavne uredbe. Zaradi 
predvidenih sprememb večine členov veljavne uredbe se predlaga sprejetje nove uredbe o 
izvajanju uredbe (EU), ki se bo nanašala tako na dostop do odprtega interneta kot tudi na 
maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj EU. 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

5. Izjava o skladnosti predloga s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če 
gre za prenos direktive

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Z veljavno uredbo, sprejeto leta 2016, so bili za izvajanje takrat veljavnega besedila Uredbe 
2015/2120/EU, ki med drugim določa, da države članice EU določijo pravila o kaznih, ki se 
uporabljajo za kršitve pravil, ter da sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvajanje, v 
delu, ki se nanaša na dostop do odprtega interneta, določeni pristojni organ, kazenske 
določbe in način reševanja sporov.  

Decembra 2018 je bila na ravni EU sprejeta Uredba 2018/1971, ki med drugim posega tudi v 
Uredbo 2015/2120/EU. Kot izhaja iz uvodne izjave 51 k Uredbi 2018/1971/EU, se morajo za 
zagotovitev, da so potrošniki, za katere imajo znatne razlike v cenah komunikacij znotraj EU 
negativne posledice, dosledno, pravočasno in najučinkoviteje zaščiteni po vsej Uniji, določbe 
o najvišjih dovoljenih cenah za regulirane komunikacije znotraj EU uporabljati neposredno. 
Kot najprimernejša za ta namen je bila prepoznana Uredba 2015/2120/EU, ki je bila sprejeta 
na podlagi ocene učinka, ki je med drugim predlagala določbo o komunikacijah znotraj EU 
kot nujno za dokončanje notranjega trga elektronskih komunikacij. S spremembami Uredbe 
2015/2120/EU je bila določena tudi obveznost, da države članice sprejmejo pravila o kaznih 
za kršitev teh določb.

Glede na zgoraj navedeno so potrebne spremembe in dopolnitve veljavne uredbe. Zaradi 
predvidenih sprememb večine členov veljavne uredbe (deloma gre za nomotehnične oziroma 
redakcijske spremembe) se predlaga sprejetje nove uredbe, ki vsebino veljavne uredbe 
nadgrajuje z določitvijo pristojnega organa in kazenskih določb v delu, ki se nanaša na 
maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj EU. 

Predlagana uredba tako v 1. členu določa njeno vsebino, in sicer se za izvajanje Uredbe 
2015/2120/EU v delu, ki se nanaša na dostop do odprtega interneta in maloprodajne cene za 
regulirane komunikacije znotraj EU, določajo pristojni organ, kazenske določbe in način 
reševanja sporov.

Predlagana uredba se v 2. členu ne spreminja glede na veljavno uredbo, in sicer se glede 
reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 2015/2120/EU zaradi 
morebitnega stalnega ali redno ponavljajočega se razhajanja med dejansko zmogljivostjo 



storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti storitev in 
zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, ki vključuje storitev dostopa do interneta (točka e prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU), uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 220. 
člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-
B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1).

V predlogu 3. člena se zaradi večje jasnosti in preglednosti za organ, pristojen za izvajanje te 
uredbe in Uredbe 2015/2120/EU ter za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi 
prekrškov, določi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: agencija). Navedena pristojnost sicer izhaja že iz tretjega odstavka 221.
člena ZEKom-1, ki določa, da agencija na območju Republike Slovenije nadzira tudi izvajanje 
določb predpisov EU s področja elektronskih komunikacij, ki imajo neposredni učinek v 
pravnem redu Republike Slovenije in hkrati določajo nadzor nad njihovim izvajanjem s strani 
nacionalnih regulativnih organov s področja elektronskih komunikacij ter tudi sankcioniranje 
na ravni držav članic, ter 228. člena ZEKom-1, ki določa agencijo za prekrškovni organ. 

Vsebina 4. člena predlagane uredbe je enaka 4. členu veljavne uredbe. Zagrožene globe za 
kršitve v zvezi z dostopom do odprtega interneta, ostajajo nespremenjene.

Predlog 5. člena določa globe za kršitve določb Uredbe 2015/2120/EU v delu, ki se nanaša
na določanje maloprodajnih cen za regulirane komunikacije znotraj EU. Višina globe je 
predpisana različno glede na letni prihodek kršitelja iz zagotavljanja javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev, s čimer se uresničuje določba 
drugega odstavka 6. člena Uredbe 2015/2120/EU, da morajo biti kazni učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Zavezanci iz Uredbe 2015/2120/EU se med seboj precej 
razlikujejo glede na velikost in prihodke, zato je tudi višina globe, ki bo zadostila merilu 
odvračanja in učinkovitosti, pri posameznih kršiteljih različna. Predvidene kazni so glede na 
podobnost kršitev določene v enakih razponih kot v Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o 
gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/13 in 
28/16; v nadaljnjem besedilu: uredba o gostovanju).   

Za ugotavljanje višine prihodka kršitelja iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 
oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je v predlogu 6. člena po zgledu uredbe o 
gostovanju določeno, da se v prekrškovnem postopku za ta namen uporabljata določbi 
četrtega in petega odstavka 6. člena ZEKom-1. V skladu z navedenimi določbami morajo 
operaterji namreč vsako leto do 31. marca obvestiti agencijo o višini prihodkov iz preteklega 
leta. Če tega ne storijo, agencija upošteva celotni prihodek operaterja iz preteklega leta, 
pridobljen na podlagi podatkov AJPES. Če agencija utemeljeno sumi o resničnosti podatkov, 
ki jih je sporočil operater, lahko agencija ali pooblaščeni revizor po izboru agencije pregleda 
podatke in oceni prihodek na stroške tega operaterja. Če ocenjeni prihodek bistveno odstopa 
od sporočenega prihodka, agencija pri izračunu upošteva ocenjeni prihodek. 

Z določbo o višini globe v hitrem prekrškovnem postopku se prekrškovnemu organu 
omogoča možnost individualizacije prekrškovne sankcije ob upoštevanju splošnih pravil za 
odmero sankcije.

Prehodna določba predvideva razveljavitev veljavne uredbe in podaljšanje njene uporabe do 
začetka uporabe pravil o maloprodajnih cenah za regulirane komunikacije znotraj EU s 15.
majem 2019. Glede na to, da ima 5.a člen Uredbe 2015/2120/EU omejeno časovno 
veljavnost, se določba 5. člena, ki določa prekrške v zvezi s 5.a členom Uredbe 
2015/2120/EU, in določba 6. člena, ki se uporablja za njeno izvajanje, prenehata uporabljati 
14. maja 2024.



Končna določba določa začetek veljavnosti predloga uredbe naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS, začetek uporabe pa s 15. majem 2019, ko se začnejo uporabljati 
neposredno uporabljive določbe Uredbe 2018/1971/EU, vezane na maloprodajne cene za 
regulirane komunikacije znotraj EU. 
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