
 

Halo, prosim: Evropejci od danes naprej s cenejšimi
mednarodnimi klici
 
Od 15. maja so cene klicev med državami v EU omejene na največ 19 centov na minuto,
besedilna sporočila pa lahko odslej stanejo največ 6 centov.
 

Čeprav je EU že pred dvema leti odpravila visoke stroške mobilnega gostovanja (roaming), so
cene klicev v druge države EU še zmeraj ostale visoke. Sedaj je konec skrbi tudi pri klicih v
tujino, saj od 15. maja naprej nova evropska pravila o mednarodnih klicih znotraj EU te stroške
močno omejujejo.
 
Strategija Gostuj kot doma (Roam Like Home) je leta 2017 naredila konec stroškom gostovanja.
Nova zakonodaja od 15. maja 2019 omejuje tudi cene za klice v drugo državo EU na največ 19
centov, sporočila (SMS) pa na šest centov. Tako lahko ostanemo v stiku z ljubljenimi osebami
brez skrbi tudi v času, ko bodo v drugih državah EU.
 
Določitev zgornjih mej cen za mednarodne telefonske klice znotraj EU spadajo v
telekomunikacijski paket, ki ga je Evropski parlament z glasovanjem sprejel novembra 2018,
med drugim pa omogoča tudi razvoj hitrih omrežij 5G do leta 2020 in vzpostavlja moderen
sistem nujnega obveščanja.
 
Cenejši telefonski pogovori so del strategije za digitalno Evropo, ki si prizadeva, da lahko vsi
Evropejci, ne glede na kraj, finančni in socialni položaj, enakovredno sodelujejo v digitalni

Članek
15-05-2019 - 10:15
Referenčna št.: 20190508STO45143

Video: cenejši klici v EU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cheaper-international-calls-for-european-consumers_NO1-PUB-190410-CALL_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181106IPR18320/meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system


družbi.
 
Več o novih evropskih pravilih, ki zagotavljajo cenejše mednarodne klice, si lahko preberete v
članku iz novembra 2018.
 
Povezave
Poslanci omejili cene klicev znotraj EU in potrdili sistem nujnega obveščanja
Vprašanja in odgovori: zgornje cene za mednarodne klice in pošiljanje sporočil SMS znotraj EU
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181031STO18176/new-eu-rules-to-ensure-cheaper-calls-and-faster-connections
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181106IPR18320/meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2430_sl.htm

