
Obrazec za prihodke 201818 

Obrazec za prijavo prihodkov iz zagotavljanja javnih 
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih 

storitev v letu 2018 
 

Izpolni pravna oseba 

Firma (polni naziv)  

Firma (skrajšan naziv)  

Sedež  

Davčna številka  

Matična številka  

Registrska številka  

Zakoniti zastopnik  

 
 

Celotni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma iz izvajanja javnih komunikacijskih storitev 
(v evrih) 

 

Od tega prihodek od javnih komunikacijskih storitev 
mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi zunaj 
Republike Slovenije (v evrih) *  

 

Višina prihodka od javnih komunikacijskih storitev 
mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi izven 
Republike Slovenije, za katerega je operater zavezan za 
plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi 
(v evrih) ** 

 

 
 

Izjava : Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v tem obrazcu resnični, točni in popolni. 
 
 

 
Zakoniti zastopnik ali pooblaščena 
oseba: 

 

 /ime in priimek/ 

 
 

 

 /podpis/ 

 

 
Datum : 

 

 
 

 Žig 
 
 
 
 
Ustrezno izpolnjen obrazec je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 31. marca 2019 na 
naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana.  
 
V primeru podpisa pooblaščene osebe je potrebno obrazcu priložiti originalno pooblastilo ! 



 

Opozorilo: 
 
Če operater ne obvesti Agencije o svojih prihodkih iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 
oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev v preteklem letu do 31. marca naslednjega leta, 
Agencija upošteva kot prihodek celotni prihodek operaterja iz preteklega leta, pridobljen na podlagi 
podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ko to določa četrti odstavek 
6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS; št. 109/2012, 110/2013, 40/14 - ZIN-B in 
54/14 - odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1). 
 
* Prihodek od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki skladno s 3. odstavkom 6. 
člena ZEKom-1 v celoti izvira in se zaključi izven Republike Slovenije. V tem primeru mora operater 
obrazcu za prijavo prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih 
komunikacijskih storitev priložiti dokazila, da promet dejansko v celoti izvira in se zaključi zunaj 
Republike Slovenije in ga ne opravi končni uporabnik zadevnega operaterja. Breme dokazovanja je na 
operaterju. 
 
** Višina prihodkov od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki skladno s 3. 
odstavkom 6. člena ZEKom-1 v celoti izvira in se zaključi izven Republike Slovenije, za katerega je 
operater zavezan za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi. V tem primeru mora 
operater obrazcu priložiti dokazilo o zavezanosti za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi 
državi. 


