Postavka

Naziv storitve

Enota
mere

Tarifa

Cena z
davkom v
EUR

Stopnja davka

Cenik za storitve IZI
Cenik velja od 1. 1. 2021 dalje.

1.

Tarife in storitve IZI

1.1.

Paket IZI Doma

1.1.1.

Cenik storitev v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketu IZI Doma

OPOMBA:

Cena klicev v vsa slovenska omrežja in odhodnih klicev iz
EU območja v EU območje (velja tudi za klice iz EU v
Slovenijo)

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena dohodnih klicev v EU območju

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena odhodnih klicev iz EU območja v ostale države

minuta

redna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Cena sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz držav EU
območja

sporočilo

redna:
00.00 - 24.00

0,0800

22%

Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS in v
državah EU območja

MB

redna:
00.00 - 24.00

0,0686

22%

0,1200

22%

brezplačno

Za obračun zvez velja sekundni interval 15/15. Ob pošiljanju MMS sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se
zaračuna po ceniku. Cena klica v telefonski predal je 0,08 EUR.
V tujini je cena za klic na posebne (npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne, premijske in številke satelitskih
uporabnikov do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih
operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika
brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na
voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.
Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1 kB prenesenih podatkov.
Za poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV.
Dodatek ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Države območja z EU tarifo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska
Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Martinique, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija,
Švedska, V. Britanija In S. Irska, Vatikan.

Klici na ostale številke se obračunajo po ceniku pogovorov v notranjem prometu. Za obračun pogovorov velja interval
60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.

Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke
drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev, http://www.telekom.si/izi/info
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v
posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del
klica plača naročnik.

1.2.

Paket IZI Brez meja

1.2.1.

Cenik storitev v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketu IZI Brez meja

OPOMBA:

Cena klicev v vsa slovenska omrežja in odhodnih klicev iz
EU območja v EU območje (velja tudi za klice iz EU v
Slovenijo)

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena dohodnih klicev v EU območju

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena odhodnih klicev iz EU območja v ostale države

minuta

redna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Cena sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz držav EU
območja

sporočilo

redna:
00.00 - 24.00

0,0700

22%

Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS in v
državah EU območja

MB

redna:
00.00 - 24.00

0,0686

22%

0,1400

22%

brezplačno

Za obračun zvez velja sekundni interval 15/15. Ob pošiljanju MMS sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se
zaračuna po ceniku. Cena klica v telefonski predal je 0,08 EUR.
V tujini je cena za klic na posebne (npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne, premijske in številke satelitskih
uporabnikov do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih
operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika
brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na
voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.
Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1 kB prenesenih podatkov.
Za poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV.
Dodatek ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Države območja z EU tarifo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska
Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Martinique, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija,
Švedska, V. Britanija In S. Irska, Vatikan.

Klici na ostale številke se obračunajo po ceniku pogovorov v notranjem prometu. Za obračun pogovorov velja interval
60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.
Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke
drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev, http://www.telekom.si/izi/info
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v
posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del
klica plača naročnik.

1.3.

Paketi IZI Mesec

1.3.1.

IZI Mesec S

OPOMBA:

Paket IZI Mesec S vključuje:
• 3000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife,
ter 1 MB prenosa podatkov v Sloveniji ali v državah območja z EU tarifo. Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz
Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

mesečno

6,90

22%

mesečno

22%

1.3.2.

IZI Mesec L

OPOMBA:

Paket IZI Mesec L vključuje:
• 6000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife,
ter 1 MB prenosa podatkov v Sloveniji ali v državah območja z EU tarifo. Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz
Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.3.3.

IZI Mesec XL

OPOMBA:

Paket IZI Mesec XL vključuje:
• 10000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife,
ter 1 MB prenosa podatkov v Sloveniji ali v državah območja z EU tarifo. Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz
Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.3.4.

Cenik storitev v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketih IZI Mesec

7,90

mesečno

10,90

22%

Cenik storitev nad vključeno količino v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketih IZI Mesec
Cena klicev v vsa slovenska omrežja in odhodnih klicev iz
EU območja v EU območje (velja tudi za klice iz EU v
Slovenijo)

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena dohodnih klicev v EU območju

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena odhodnih klicev iz EU območja v ostale države

minuta

redna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Cena sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz držav EU
območja

sporočilo

redna:
00.00 - 24.00

0,0800

22%

Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS in v
državah EU območja

MB

redna:
00.00 - 24.00

0,0800

22%

0,0800

22%

brezplačno

Za obračun zvez velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Ob pošiljanju
MMS sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se zaračuna po ceniku. Cena klica v telefonski predal je 0,08 EUR.
V tujini je cena za klic na posebne (npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne, premijske in številke satelitskih
uporabnikov do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih
operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika
brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na
voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.
Pri obračunavanju prenosa podatkov pa se kot obračunska enota upošteva 1 kB prenesenih podatkov.
Za poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV.
Dodatek ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Države območja z EU tarifo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska
Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Martinique, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija,
Švedska, V. Britanija In S. Irska, Vatikan.
OPOMBA:

OPOMBA:

Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke
drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev, www.telekom.si/izi/info

Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v
posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni del
klica plača naročnik.

Klici na ostale številke se obračunajo po ceniku pogovorov v notranjem prometu. Za obračun pogovorov velja interval
60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.

1.4.

Paketi IZI Vračilo

1.4.1.

IZI Vračilo A

OPOMBA:

Paket IZI Vračilo A vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 3000 enot storitev
• 1 GB
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.4.2.

IZI Vračilo B

OPOMBA:

Paket IZI Vračilo B vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 3000 enot storitev
• 4 GB
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.4.3.

IZI Vračilo C

OPOMBA:

Paket IZI Vračilo C vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 3000 enot storitev
• 7 GB
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene
minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.4.4.

Prehod med paketi IZI Vračilo

mesečno

mesečno

mesečno

8,00

11,00

22%

22%

14,00

22%

Prehod iz IZI Vračilo B v A, iz C v B ali iz C v A

enkratno

0,00

22%

Prehod iz IZI Vračilo A v B ali iz B v C

enkratno

3,00

22%

Prehod iz IZI Vračilo A v C

enkratno

6,00

22%

1.4.5.

OPOMBA:

Cenik storitev nad vključeno količino v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketih IZI Vračilo
redna:
05.00 - 24.00
nižja:
24.00 - 05.00

Cena klicev v mobilno omrežje TS

minuta

Cena klicev v mobilno omrežje TS

minuta

Cena klicev v ostala slovensk mobilna in stacionarna
omrežja in odhodnih klicev iz EU območja v EU območje
(velja tudi za klice iz EU v Slovenijo)

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena dohodnih klicev v EU območju

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena odhodnih klicev iz EU območja v ostale države

minuta

redna:
00.00 - 24.00

2,5417

22%

Cena sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz držav EU
območja

sporočilo

redna:
00.00 - 24.00

0,1200

22%

Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS in v
državah EU območja

kB

redna:
00.00 - 24.00

0,0006

22%

0,1836

22%

0,0212

22%

0,1836

22%

brezplačno

Za obračun zvez za klice velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.
V tujini je cena za klic na posebne (npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne, premijske in številke satelitskih
uporabnikov do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih
operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika
brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na
voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v
posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni
del klica plača uporabnik.
Pri obračunavanju paketnega prenosa podatkov se kot obračunska enota upošteva 1 kB prenesenih podatkov. Klici
prenos podatkov na številke se obračuna po ceniku pogovorov v notranjem prometu.
Ob pošiljanju MMS sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se zaračuna po ceniku.
Za poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV.
Dodatek ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Države območja z EU tarifo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija,
Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (velja le za francoski del), Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Vatikan.

Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke
drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev, www.telekom.si/izi/info

1.5.

Paketi IZI KUL

1.5.1.

IZI MiniKUL

OPOMBA:

Paket IZI MiniKUL vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 100 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa. Neporabljene minute in
SMS/MMS se ne prenašajo v naslednji mesec.

mesečno

3,90

22%

1.5.2.

IZI KUL

mesečno

7,90

22%

Paket IZI KUL vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 3000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja
• 3 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS ali v območju držav z EU tarifo.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.
Neporabljene minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

OPOMBA:

V akcijskem obdobju do vključno 31. 3. 2021 veljajo na paketu IZI KUL podvojene količine storitev:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 6000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja
• 6 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS ali v območju držav z EU tarifo.
Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo na 6 GB, ki velja v mobilnem omrežju
TS ali v območju z EU tarifo, pri čemer je brezplačna uporaba v EU omejena v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU)
oz. pravili registracije za uporabo enot iz paketov med gostovanjem v EU na 4.421 MB. Za prenos podatkov v EU nad
omejitvijo PPU se zaračuna pribitek v višini 3,66 EUR/GB z DDV.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.
Neporabljene minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

mesečno

11,90

22%

1.5.3.

IZI SuperKUL

OPOMBA:

Paket IZI SuperKUL vključuje:
• neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
• 3000 enot storitev
Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v druga slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav
območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo), ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali
enemu poslanemu sporočilu SMS iz Slovenije v tujino ali enemu poslanemu SMS sporočilu iz držav območja EU tarife.
Enote ne veljajo za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
• 40 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS ali v območju držav z EU tarifo.
Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo na 40 GB, ki velja v mobilnem omrežju
TS ali v območju z EU tarifo, pri čemer je brezplačna uporaba v EU omejena v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU)
oz. pravili registracije za uporabo enot iz paketov med gostovanjem v EU na 6.659 MB. Za prenos podatkov v EU nad
omejitvijo PPU se zaračuna pribitek v višini 3,66 EUR/GB z DDV.
Po porabljeni zakupljeni količini se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.
Neporabljene minute/SMS/MMS/prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec.

1.5.4.

Cenik storitev nad vključeno količino v Sloveniji in v državah območja z EU tarifo v paketih IZI KUL
Cena klicev v ostala slovensk mobilna in stacionarna
omrežja in odhodnih klicev iz EU območja v EU območje
(velja tudi za klice iz EU v Slovenijo)

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena dohodnih klicev v EU območju

minuta

redna:
00.00 - 24.00

Cena odhodnih klicev iz EU območja v ostale države

minuta

redna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Cena sporočil SMS in MMS v Sloveniji in iz držav EU
območja

sporočilo

redna:
00.00 - 24.00

0,0800

22%

0,0800

22%

brezplačno

Paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju TS in v
državah EU območja

OPOMBA:

kB

redna:
00.00 - 24.00

0,0800

22%

Za obračun zvez za klice velja interval 60/60 kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.
V tujini je cena za klic na posebne (npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne, premijske in številke satelitskih
uporabnikov do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih
operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika
brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na
voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici v
posamezno omrežje v Sloveniji oz. po ceniku za mednarodne klice (preusmeritve v tujino ali iz tujine). Preusmerjeni
del klica plača uporabnik.
Pri obračunavanju paketnega prenosa podatkov se kot obračunska enota upošteva 1 kB prenesenih podatkov. Klici
prenos podatkov na številke se obračuna po ceniku pogovorov v notranjem prometu.
Ob pošiljanju MMS sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se zaračuna po ceniku.
Za poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV.
Dodatek ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območja.
Države območja z EU tarifo: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija,
Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (velja le za francoski del), Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Vatikan.

Cenik ne velja za klice na Telekomove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke
drugih operaterjev. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev, www.telekom.si/izi/info

1.6.

Zakupi IZI

1.6.1.

IZI Dan

OPOMBA:

IZI Dan vključuje:
• 50 minut klicev v vsa slovenska omrežja ali odhodnih klicev znotraj držav območja z EU tarifo (velja tudi za klice iz EU v
Slovenijo),
• 50 poslanih SMS ali MMS sporočil v Sloveniji ali poslana SMS sporočila iz Slovenije v tujino ali poslana SMS sporočila
iz območja držav EU tarife. Ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države EU območje,
• 50 MB paketnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju TS ali v območju držav z EU tarifo.
Vključene količine veljajo do 24.00 ure. Porabljene storitve nad vključenimi količinami ali po preteku veljavnosti izidneva
se zaračunavajo po veljavnem ceniku izbranega paketa.

1.6.2.

IZI Diskont - minute, sporočila in prenos podatkov

1.6.2.1.

30-dnevni enkratni zakup

enkratno

0,50

22%

minute S (100 minut)

enkratno

4,00

22%

minute L (250 minut)

enkratno

8,00

22%

SMS S (200 sporočil)

enkratno

5,00

22%

SMS L (500 sporočil)

enkratno

10,00

22%

mobilni internet 10 GB

enkratno

10,00

22%

mobilni internet S (100 MB)

enkratno

2,00

22%

mobilni internet M (500 MB)

enkratno

3,00

22%

mobilni internet L (1 GB)

enkratno

4,90

22%

mobilni internet XL (3 GB)

enkratno

6,90

22%

mobilni internet XXL30 (10 GB)

enkratno

14,90

22%

mobilni internet XXXL (40 GB)

enkratno

34,90

22%

Veljavnost zakupov je 30 dni od vklopa. Neporabljene količine zapadejo po preteku 30 dni. Po porabljeni zakupljeni
količini storitev ali po preteku njihove veljavnosti se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.

OPOMBA:

Zakupa minute S in L veljata za klice v vsa slovenska omrežja ali klice iz držav območja z EU tarifo v države območja z
EU tarifo. Velja za pakete IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Mesec.
Zakupa SMS S in SMS L veljata za poslana SMS ali MMS sporočila v Sloveniji ali za poslana SMS sporočila iz Slovenije
v tujino ali za poslana sporočila SMS v državah območja z EU tarifo. Zakup ne velja za poslana SMS sporočila iz
Slovenije v države EU območja. Velja za pakete IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Mesec.
Zakupi mobilni internet S, M, L, XL, XXL30 in XXXL veljajo za prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma
Slovenije ali v državah območja z EU tarifo. Velja za pakete IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Mesec.
Zakup mobilni internet 10 GB velja za prenos podatkov samo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in le na paketu
IZI Vračilo.
Na paketih IZI KUL 30-dnvnih ekratnih zakupov ni moč naročiti.
Klici na premijske, komercialne in posebne številke se zaračunavajo po veljavnem ceniku in se ne odštevajo iz količine
zakupljenih enot storitev.

1.6.2.2.

10-dnevni enkratni zakup
mobilni internet XXL10 (10 GB)

enkratno

9,90

22%

Veljavnost zakupa je 10 dni od vklopa. Neporabljene količine zapadejo po preteku 10 dni. Po porabljeni zakupljeni količini
storitev ali po preteku njihove veljavnosti se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.
OPOMBA:
Zakup mobilni internet XXL10 velja za prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja
z EU tarifo. Obračunska enota za prenos podatkov je 1 kB.
Na paketih IZI KUL 10-dnvnih ekratnih zakupov ni moč naročiti.
1.6.2.3.

365-dnevni enkratni zakup
mobilni internet XXL365 (12 GB + 500 sporočil)

enkratno

32,90

22%

Veljavnost zakupa je 365 dni od vklopa. Neporabljene količine zapadejo po preteku 365 dni. Po porabljeni zakupljeni
količini storitev ali po preteku njihove veljavnosti se mobilne storitve zaračunavajo po ceniku izbranega paketa.

OPOMBA:

1.6.2.4.

Zakup mobilni internet XXL365 velja za prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah
območja z EU tarifo in za poslana SMS ali MMS sporočila v Sloveniji ali za poslana sporočila SMS iz Slovenije v tujino ali
za poslana sporočila SMS v državah območja z EU tarifo. Zakup ne velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v države
EU območja. Obračunska enota za prenos podatkov je 1 kB.
Na paketih IZI KUL 365-dnvnih ekratnih zakupov ni moč naročiti.
HR-internet

enkratno

9,95

22%

HR-internet vključuje:
• 20 GB prenos podatkov v omrežju operaterja Hrvatski Telekom.
Po porabi zakupljenih količin ali po preteku njihove veljavnosti se podatki zaračunavajo po veljavnem ceniku izbranega
paketa oz. tarife.
OPOMBA:
Obračunsko obdobje za opcijo HR-internet je koledarski mesec (od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu).
Ob vklopu opcije se dobroimetje za tekoče obračunsko obdobje odšteje takoj iz predplačniškega računa. V primeru
prenizkega stanja na predplačniškem računu vklop/zakup opcije HR-internet ni možen. Vključena opcija HR-internet se
bo samodejno podaljševala vsak prvi dan v mesecu v primeru, da bo stanje na predplačniškem računu vsaj enak ceni
opcije.

1.5.2.5.

Balkan 5 GB

enkratno

9,90

22%

OPOMBA:

Balkan 5 GB vključuje:
• 5 GB prenosa podatkov v omrežjih mobilnih operaterev v izbranih državah: Bosna in Hercegovina (m:tel), Srbija
(Telekom Srbija in Telenor (Mobtel)), Črna gora (M:tel), Severna Makedonija (A1 Makedonija) in Kosovo (IPKO).
Vključena količina velja za količino prenesenih podatkov v omrežjih mobilnih operaterev v izbranih državah: Bosna in
Hercegovina (m:tel), Srbija (Telekom Srbija in Telenor (Mobtel)), Črna gora (M:tel), Severna Makedonija (A1 Makedonija)
in Kosovo (IPKO) v okviru 7 dni od dneva in ure nakupa ali do porabljenih 5 GB.

1.7.

Ostale storitve
Preklop tarife

enkratno

1,00

22%

Strošek prenosa številke k drugemu operaterju

enkratno

5,00

22%

Izdaja nove SIM kartice z obstoječo številko

enkratno

2,95

22%

Podaljšanje veljavnosti računa IZI brez kupljene polnitve

enkratno

1,52

22%

Pisni opomin

enkratno

2,50

22%

2.

Klici in poslana sporočila iz Slovenije v tujino

2.1.

Cenik klicev iz Slovenije v tujino po območjih za pakete IZI KUL, IZI Mesec, IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Vračilo

2.1.1.

Cenik klicev iz Slovenije v tujino za pakete IZI KUL, IZI Mesec in IZI Doma

2.1.2.

2.1.3.

EU območje

minuta

1. območje

minuta

2. območje

minuta

3. območje

minuta

4. območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

0,2318

22%

0,5900

22%

0,9000

22%

1,9000

22%

9,3500

22%

0,2318

22%

0,2980

22%

0,6120

22%

1,9000

22%

6,3580

22%

0,2318

22%

0,5900

22%

0,9000

22%

1,9000

22%

9,3500

22%

Cenik klicev iz Slovenije v tujino za paket IZI Brez meja
EU območje

minuta

1. območje

minuta

2. območje

minuta

3. območje

minuta

4. območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

Cenik klicev iz Slovenije v tujino po območjih za pakete IZI Vračilo
EU območje

minuta

1. območje

minuta

2. območje

minuta

3. območje

minuta

4. območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

OPOMBA:

Za obračun pogovorov in ostalih zvez velja interval 60/60. Tarifa velja vse dni v letu. Klic na posebne (npr. toll-free,
pomoč na cesti,…), komercialne in premijske številke v tujini je do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je
cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za
»domačega« italijanskega uporabnika brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Seznam posebnih,
komercialnih oz. pemijskih številk je na voljo na https://www.telekom.si/zasebniuporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.

2.2.

Cenik poslanih SMS sporočil iz Slovenije v tujino po območjih IZI KUL, IZI Mesec, IZI Doma, IZI Brez meja in IZI
Vračilo

2.2.1.

Cenik poslanih SMS sporočil iz Slovenije v tujino za pakete IZI KUL, IZI Mesec in IZI Doma

2.2.2.

2.2.3.

OPOMBA:

EU območje

SMS

1. območje

SMS

2. območje

SMS

3. območje

SMS

4. območje

SMS

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

0,0732

22%

0,0800

22%

0,0800

22%

0,0800

22%

0,0800

22%

0,0732

22%

0,0700

22%

0,0700

22%

0,0700

22%

0,0700

22%

0,0732

22%

0,1200

22%

0,1200

22%

0,1200

22%

0,1200

22%

Cenik poslanih SMS sporočil iz Slovenije v tujino za paket IZI Brez meja
EU območje

SMS

1. območje

SMS

2. območje

SMS

3. območje

SMS

4. območje

SMS

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

Cenik poslanih SMS sporočil iz Slovenije v tujino za paket IZI Vračilo
EU območje

SMS

1. območje

SMS

2. območje

SMS

3. območje

SMS

4. območje

SMS

enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00
enotna:
00.00 - 24.00

Za vsako poslano sporočilo SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR z DDV. Dodatek ne
velja za poslana SMS sporočila iz Slovenije v EU območje.

OPOMBA:

Razvrstitev držav po območjih (velja za poglavje 2.1. in 2.2.):
EU območje: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija,
Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Azori, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska, Vatikan, Velika Britanija.
1. območje: Albanija, Andora, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Gibraltar, Kosovo, Moldavija, Monako, San Marino,
Severna Makedonija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina.
2. območje: Afganistan, Ameriška Samoa, Angola, Angvila, Antigva in Barbuda, Argentina, Armenija, Aruba, Avstralija, Azerbajdžan,
Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad,
Čile, Kongo, Demokratična rep., Kongo, Deviški otoki (Brit.), Deviški otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska rep., Džibuti, Egipt, Ekvador,
Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fersko otočje, Fidži, Filipini, Francoska Gvajana, Francoska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana,
Grenada, Grenlandija, Gruzija, Guadeloupe, Guam, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Honkong, Indija,
Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Južni Sudan, Kajmanski otoki, Kambodža, Kamerun,
Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgizistan, Kitajska, Kolumbija, Komori, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija,
Libija, Macao, Madagaskar, Malavi, Malezija, Mali, Mariani, Maroko, Marshallovi otoki, Martinique, Mauritius, Mavretanija, Mehika,
Mikronezija, Mjanmar, Mongolija, Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Nizozemski Antili, Nova
Kaledonija, Nova Zelandija, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rep. Južna
Afrika, Republika Kongo, Reunion, Ruanda, Rusija, Salvador, Savdska Arabija, Sejšeli, Senegal, Severna Koreja, Sierra Leone,
Singapur , Sirija, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška rep., Sudan, Surinam, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Pierre in
Miquelon, St. Vincent in Grenadini, Svazi, Šri Lanka, Tadžikistan, Tajska, Tajvan, Tanzanija, Togo, Trinidad in Tobago, Turkmenistan,
Turks in Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Vzhodni Timor, Wallis in Futuna, Zambija, ZDA, ZDA Aljaska, ZDA – Havaji, Zdr. Arabski Emirati, Zelenortski otoki, Zimbabve.
3. območje: Alžirija, Ascension , Avstralska eks. ter., Cookovi otoki, Diego Garcia, Falklandski otoki, Kiribati, Maldivi, Niue, Papua Nova
Gvineja, Salomonovi otoki, Samoa, Sv. Helena, Tokelau, Tonga, Tunizija, Vanuatu.
4. območje: Maritime: posamezni operaterji, ki delujejo na ladjah (Maritime storitev), Satelitsko omrežje Inmarsat - Atlantski ocean
(vzhod), Satelitsko omrežje Inmarsat - Atlantski ocean (zahod), Satelitsko omrežje Inmarsat - Indijski ocean, Satelitsko omrežje Inmarsat
- Indijski ocean, Satelitsko omrežje Inmarsat - Tihi ocean in na mednarodne ne geografske številke.

3.

Gostovanje v tujini

3.1.

Gostovanje v tujini za pakete IZI KUL, IZI Mesec, IZI Doma in IZI Brez meja

3.1.1.

Cenik odhodnih klicev v tujini

Odhodni klic iz EU območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz EU območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz EU območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz 1. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,1500

22%

Odhodni klic iz 1. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,1500

22%

Odhodni klic iz 1. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,1500

22%

Odhodni klic iz 2. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Odhodni klic iz 2. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Odhodni klic iz 2. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,5000

22%

Odhodni klic iz 3. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7000

22%

Odhodni klic iz 3. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7000

22%

Odhodni klic iz 3. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7000

22%

Odhodni klic iz 4. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

6,0000

22%

Odhodni klic iz 4. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

6,0000

22%

Odhodni klic iz 4. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

6,0000

22%

2,5000

22%

OPOMBA:

Za obračun odhodnih klicev velja 60-sekundni interval (60/60). V tujini je cena za klic na posebne ( npr. toll-free, pomoč
na cesti,…), komercialne in premijske številke do 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen
klic za uporabnike nacionalnih operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega«
italijanskega uporabnika brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Pri nekaterih operaterji v ZDA se v
primeru, da zveza ni vzpostavljena zaračuna čas zvonenja po ceniku za odhodne klice. Seznam posebnih, komercialnih
oz. pemijskih številk je na voljo na https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebnestevilke-v-tujini.

3.1.2.

Cenik dohodnih klicev v tujini

OPOMBA:
3.1.3.

Sprejeti klic v 1. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

0,4000

22%

Sprejeti klic v 2. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,5000

22%

Sprejeti klic v 3. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,0000

22%

Sprejeti klic v 4. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

6,0000

22%

Za obračun dohodnih klicev velja interval 60-sekundni interval(60/60).
Cenik poslanih sporočil SMS v tujini
Poslano sporočilo SMS iz EU območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

Poslano sporočilo SMS iz 1. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

0,3000

22%

3.1.4.

Poslano sporočilo SMS iz 2. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

0,3700

22%

Poslano sporočilo SMS iz 3. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

0,3700

22%

Poslano sporočilo SMS iz 4. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

1,0000

22%

Prenos podatkov GPRS v EU območju

MB

enotna:
00.00 - 24.00

Prenos podatkov GPRS v 1. območju

MB

enotna:
00.00 - 24.00

10,2400

22%

Prenos podatkov GPRS v 2. območju

MB

enotna:
00.00 - 24.00

10,2400

22%

Prenos podatkov GPRS v 3. območju

MB

enotna:
00.00 - 24.00

10,2400

22%

Prenos podatkov GPRS v 4. območju

MB

enotna:
00.00 - 24.00

10,2400

22%

Cenik paketnega prenosa podatkov GPRS v tujini
Po ceniku izbranega paketa

OPOMBA:

Obračunski interval v državah EU območja je 1 kB, v ostalih državah pa velja obračun 100 kB.

OPOMBA:

Razvrstitev držav po območjih (velja za poglavje 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4.):
EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija,
Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Martinique (velja le za francoski del), Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Španija, Švedska, Velika Britanija, Vatikan.
Območje 1: Bosna in Hercegovina
Območje 2: Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija in Švica
Območje 3: Afganistan, Albanija, Alžirija, Ameriška Samoa, Andora, Angola, Anguilla, Antigua in Barbuda, Argentina, Armenija, Aruba,
Ascension, Avstralsko Zunanje Ozemlje, Avstralija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrain, Bangladeš, Barbados, Belize, Belorusija, Benin,
Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cookovi otoki, Čad, Čile, Deviški otoki (Velika Britanija),
Deviški otoki (ZDA), Diego Garcia, Dominika, Dominikanska Republika, Džibuti, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija,
Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Filipini, Francoska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenlandija, Gruzija, Guam,
Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japonska,
Jemen, Jordanija, Republika Južna Afrika, Južna Koreja, Kajmanski otoki, Kambodža, Kamerun, Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija,
Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Kolumbija, Komori, Kongo, Kongo, Dem. Rep., Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija,
Libija, Macao, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Mariani, Maroko, Marshallovi otoki, Mauritius, Mavretanija, Mehika,
Mikronezija, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mongolija, Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue,
Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru,
Portoriko, Ruanda, Rusija, Salomonovi otoki, Salvador, San Marino, Sao Tome In Principe, Saudova Arabija, Sejšeli, Senegal, Sierra
Leone, Singapur, Sirija, Slonokoščena Obala, Somalija, Srednjeafriška Rep., Sudan, Surinam, Sv. Helena, St. Kitts and Nevis, St.
Lucia, St. Pierre In Miquelon, St. Vincent in Grenadine, Svazi, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Tajvan, Tanzanija, Togo, Tokelau, Tonga,
Trinidad In Tobago, Tunizija, Turčija, Turkmenistan, Turks in Caicos otoki, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, V. Britanija
(Otok Man, Guernsey, Jersey), Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vzhodni Timor, Wallis in Futuna, Zahodna Samoa, Zambija, ZDA, ZDA Aljaska, ZDA - Havaji, Zdr. Arabski Emirati, Zelenortski otoki, Zimbabve
Območje 4: Severna Koreja, gostovanje na letalih in ladjah (operaterji, ki delujejo izključno na ladjah in letalih), satelitsko omrežje
Inmarsat, preostala satelitska omrežja

OPOMBA:

V primeru ugotovljene uporabe storitev gostovanja v državah EU tarife za druge namene, kot so občasna potovanja v druge države z
EU tarifo, Telekom Slovenije uporabniku pošlje opozorilo o tem, da mu bo po datumu opozorila zaračunal pribitek (poleg domače cene)
v skladu s spodnjim cenikom, za vso nadaljnjo uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja z zadevno SIM-kartico, če v
obdobju dveh tednov ne spremeni vzorca porabe, tako, da bo odražala prevladujočo domačo uporabo in prisotnost.
• 0,03904 EUR z DDV na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav obomčja z EU tarifo,
• 0,0132 EUR z DDV na minuto dohodnega klica,
• 0,0122 EUR z DDV na poslani SMS,
• 3,66 EUR z DDV na GB prenesenih podatkov.

3.2.

Gostovanje v tujini za paket IZI Vračilo

3.2.1.

Cenik odhodnih klicev v tujini za pakete IZI Vračilo

Odhodni klic iz EU območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz EU območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz EU območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

Po ceniku izbranega paketa

Odhodni klic iz 2. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,6500

22%

Odhodni klic iz 2. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,6500

22%

Odhodni klic iz 2. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,6500

22%

Odhodni klic iz 3. območja v EU območje

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7600

22%

Odhodni klic iz 3. območja v Slovenijo

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7600

22%

Odhodni klic iz 3. območja v ostale države

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

3,7600

22%

Odhodni klic iz 4. območja v EU območje

minuta

enotna: 00.00 24.00

6,1000

22%

Odhodni klic iz 4. območja v Slovenijo

minuta

enotna: 00.00 24.00

6,1000

22%

Odhodni klic iz 4. območja v ostale države

minuta

enotna: 00.00 24.00

6,1000

22%

OPOMBA:

3.2.2.

OPOMBA:

3.2.3.

3.2.4.

OPOMBA:

Za obračun odhodnih klicev, ki so opravljeni iz omrežij držav EU-območja v države EU-območja in v Slovenijo, velja
začetni 30-sekundni interval, ki mu sledi sekundni interval (30/1). Za ostale odhodne klice velja 60-sekundni interval
(60/60). V tujini je cena za klic na posebne ( npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne in premijske številke do 6,10
EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih operaterjev v gostujoči
državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika brezplačen, naši uporabniki pa
takšen klic plačajo po ceniku). Odhodni Videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Pri
nekaterih operaterji v ZDA se v primeru, da zveza ni vzpostavljena zaračuna čas zvonenja po ceniku za odhodne klice.
Seznam posebnih, komercialnih oz. pemijskih številk je na voljo na https://www.telekom.si/zasebniuporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini.

Cenik dohodnih klicev v tujini za pakete IZI Vračilo

Sprejeti klic v 2. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,6000

22%

Sprejeti klic v 3. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

2,0300

22%

Sprejeti klic v 4. območju

minuta

enotna:
00.00 - 24.00

6,1000

22%

Za obračun dohodnih klicev, ki so sprejeti znotraj držav EU območja velja sekundni interval (1/1). V ostalih državah je
interval 60-sekundni (60/60). Sprejeti Videoklici v tujini se zaračunavajo po enakih cenah kot sprejeti govorni klici v tujini.
Cenik poslanih sporočil SMS v tujini za pakete IZI Vračilo

Poslano sporočilo SMS iz EU območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

Poslano sporočilo SMS iz 2. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

0,5000

22%

Poslano sporočilo SMS iz 3. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

0,5000

22%

Poslano sporočilo SMS iz 4. območja

SMS

enotna:
00.00 - 24.00

1,0200

22%

Po ceniku izbranega paketa

Cenik paketnega prenosa podatkov GPRS v tujini za pakete IZI Vračilo

Prenos podatkov GPRS v EU-območju

1 MB

enotna:
00.00 - 24.00

Prenos podatkov GPRS v 2. območju

100 kB*

enotna:
00.00 - 24.00

1,0000

22%

Prenos podatkov GPRS v 3. območju

100 kB

enotna:
00.00 - 24.00

1,2000

22%

Prenos podatkov GPRS v 4. območju

100 kB

enotna:
00.00 - 24.00

1,3000

22%

Po ceniku izbranega paketa

Obračunski interval v državah EU območja je 1 kB, v ostalih državah pa velja obračun 100 kB. *V omrežjih operaterjev
m:tel (Bosna in Hercegovina), Telekom Srbija (Srbija) in T-Mobile (Črna gora) se paketni prenos podatkov GPRS
zaračunava po 0,40 EUR/100kB (cena je navedena z upoštevanim 60-odstotnim popustom).

Razvrstitev držav po območjih (velja za poglavje 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.):
EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija,

OPOMBA:

Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Martinique (velja le za francoski del), Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Španija, Švedska, Velika Britanija, Vatikan.
Območje 2: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija in Švica
Območje 3: Afganistan, Albanija, Alžirija, Ameriška Samoa, Andora, Angola, Anguilla, Antigua in Barbuda, Argentina, Armenija,
Aruba, Ascension, Avstralsko Zunanje Ozemlje, Avstralija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrain, Bangladeš, Barbados, Belize, Belorusija,
Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cookovi otoki, Čad, Čile, Deviški otoki (Velika
Britanija), Deviški otoki (ZDA), Diego Garcia, Dominika, Dominikanska Republika, Džibuti, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja,
Eritreja, Etiopija, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Filipini, Francoska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenlandija,
Gruzija, Guam, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael,
Jamajka, Japonska, Jemen, Jordanija, Republika Južna Afrika, Južna Koreja, Kajmanski otoki, Kambodža, Kamerun, Kanada, Katar,
Kazahstan, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Kolumbija, Komori, Kongo, Kongo, Dem. Rep., Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesoto,
Libanon, Liberija, Libija, Macao, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Mariani, Maroko, Marshallovi otoki, Mauritius, Mavretanija,
Mehika, Mikronezija, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mongolija, Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija,
Nikaragva, Niue, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja,
Paragvaj, Peru, Portoriko, Ruanda, Rusija, Salomonovi otoki, Salvador, San Marino, Sao Tome In Principe, Saudova Arabija, Sejšeli,
Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sirija, Slonokoščena Obala, Somalija, Srednjeafriška Rep., Sudan, Surinam, Sv. Helena, St. Kitts and
Nevis, St. Lucia, St. Pierre In Miquelon, St. Vincent in Grenadine, Svazi, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Tajvan, Tanzanija, Togo,
Tokelau, Tonga, Trinidad In Tobago, Tunizija, Turčija, Turkmenistan, Turks in Caicos otoki, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Urugvaj,
Uzbekistan, V. Britanija (Otok Man, Guernsey, Jersey), Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vzhodni Timor, Wallis in Futuna, Zahodna
Samoa, Zambija, ZDA, ZDA - Aljaska, ZDA - Havaji, Zdr. Arabski Emirati, Zelenortski otoki, Zimbabve.
Območje 4: gostovanje na letalih in ladjah (Operaterji, ki delujejo izključno na ladjah in letalih.), satelitsko omrežje Inmarsat, ostala
satelitska omrežja, ter Severna Koreja.

V primeru ugotovljene uporabe storitev gostovanja v državah EU tarife za druge namene, kot so občasna potovanja v druge države z
EU tarifo, Telekom Slovenije uporabniku pošlje opozorilo o tem, da mu bo po datumu opozorila zaračunal pribitek (poleg domače cene)
v skladu s spodnjim cenikom, za vso nadaljnjo uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja z zadevno SIM-kartico, če v
obdobju dveh tednov ne spremeni vzorca porabe, tako, da bo odražala prevladujočo domačo uporabo in prisotnost.
• 0,03904 EUR z DDV na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav obomčja z EU tarifo,
• 0,0132 EUR z DDV na minuto dohodnega klica,
• 0,0122 EUR z DDV na poslani SMS,
• 3,66 EUR z DDV na GB prenesenih podatkov.

Klici na posebne številke

4.

Številka 112 center za obveščanje (klic v sili)
OPOMBA:

klic

enotna: 00.00 24.00

brezplačno

Namesto klica v sili lahko na številko 112 pošljete tudi brezplačno SMS sporočilo.
Številka 113

klic

enotna: 00.00 24.00

brezplačno

Številka 116 000 prijava pogrešanih otrok

klic

enotna: 00.00 24.00

brezplačno

Številka 116 111 telefonska pomoč za otroke in
mladostnike v stiski (TOM)

klic

enotna: 00.00 24.00

brezplačno

Številka 116 123 telefonska pomoč v stiski

klic

enotna: 00.00 24.00

brezplačno

Številka 051 241 241 MMS sporočila za potrebe DURS-a

klic

enotna:
00.00 - 24.00

brezplačno

Številka 19900 Rešilec d.o.o., prevoz pacientov

klic

enotna:
00.00 - 24.00

brezplačno

Številka 1987 AMZS

klic

enotna:
00.00 - 24.00

brezplačno

Številka 195 točen čas

klic

enotna:
00.00 - 24.00

0,5083

22%

Številka 1970 DARS - informacije o stanju in prometu na
vseh državnih cestah

klic

enotna:
00.00 - 24.00

0,5000

22%

prva
minuta

enotna:
00.00 - 24.00

1,2756

22%

vsaka
naslednja
minuta

enotna:
00.00 - 24.00

0,7791

22%

Številka 1188 informacije o telefonskih naročnikih v
Sloveniji

OPOMBA:

Klic se po prvi minuti obračuna po sekundnem intervalu.

OPOMBA:

Nadgradnja storitve 1188 je storitev 1188++, kjer poleg dane informacije o telefonskem naročniku v Sloveniji uporabnika
sistem tudi poveže z iskanim telefonskim naročnikom. Storitev se obračuna tako, da stane klic do 1 minute 1,2756 EUR,
klic daljši od 1 minute stane 1,2756 EUR za prvo minuto, naprej je sekundni interval in se obračuna 0,7791 EUR na
minuto.

Številka 1180 informacije o telefonskih naročnikih izven
Slovenije

klic

enotna:
00.00 - 24.00

Številka 080 1000 prijava motenj na telefonskih priključkih
in terminalnih napravah

klic

enotna:
00.00 - 24.00

Številka 1999 informacije o železniškem prometu (vozni
red)

klic

enotna:
00.00 - 24.00

1,4233

22%

Številka 1991 informacije o avtobusnem prometu

klic

enotna:
00.00 - 24.00

1,4233

22%

klic

enotna:
00.00 - 24.00

1,2500

0%

5.

Donacijske številke 090

5.1.

Klici na donacijske 090 številke A
Cena klica na posamezno donacijsko številko

OPOMBA:

5.2.

1,2756

22%

brezplačno

Cene so v EUR, od zneska se ne obračunava DDV (0% stopnja DDV). Posamezni znesek donacije je vselej 1,25 EUR,
višji znesek pa lahko donirate z večkratnim klicem na isto telefonsko številko. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem
ceniku mobilnih storitev, www.telekom.si/izimobil/info
Seznam ponudnikov: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ustanova Zlati Slovenci, Območno združenje Rdečega križa
Slovenije NM, Društvo Vezi, Društvo Zvezdni otroci

Klici na donacijske 090 številke B

Cena klica na posamezno donacijsko številko

OPOMBA:

klic

enotna:
00.00 - 24.00

2,9900

0%

Cene so v EUR, od zneska se ne obračunava DDV (0% stopnja DDV). Posamezni znesek donacije je vselej 2,99 EUR,
višji znesek pa lahko donirate z večkratnim klicem na isto telefonsko številko. Ostali pogovori se zaračunajo po veljavnem
ceniku mobilnih storitev, www.telekom.si/izimobil/info.
Seznam ponudnikov: Islamska skupnost v RS, Društvo Regionalna varna hiša Celje, Slovensko društvo hospic, Zveza
prijateljev mladine Lj. Moste-Polje, Slovenska Karitas, Drušvo prijateljev mladine Maribor, Društvo Škrati, Društvo drugi
dom, Smučarska zveza Slovenije, ŠK FLIP Piran - CS FLIP Pirano, Nadškofijska karitas Maribor, Slovensko združenje
na nuklearno medicino

Klici na 090 številke

6.

OPOMBA:

Cene klicev na 090 številke se zaračunajo po veljavnem ceniku mobilnih storitev:
http://www.telekom.si/PodporaObrazci/seznam_mobilnih_in_stacionarnih_premijskih_telefonskih_stevilk_090_telekoma_
slovenije.pdf

