
NIVO ZAGOTAVLJANJA STORITEV – priloga splošnih pogojev 

Studio Proteus d.o.o., Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, matična številka 5490553000, davčna številka: 

SI80094864, (v nadaljevanju: Studio Proteus), dopolnjujemo splošne pogoje podjetja,: 

1. DOSTOP DO OMREŽJA INTERNET 

i. informacije o vplivu ukrepov za pri upravljanju prometa;  

• Studio Proteus za zagotavljanje nemotenega delovanja fiksnega internetnega omrežja izvaja ukrepe 

za vzdrževanje sistema elektronskih komunikacij z analizo razmerja med zmogljivostjo in 

zasedenostjo kapacitet, odpravo napak, izvajanjem meritev in diagnostiko na ključnih elementih 

omrežja, stalnim preverjanjem z možnostjo samodejnega odkritja napak, stalno analizo delovanja 

sistema na podlagi obdelave podatkov iz posameznih omrežnih elementov, spremljanjem nastavitev 

in konfiguracij omrežnih elementov, optimizacijo delovanja omrežnih elementov, meritvami 

delovanja sistema na terenu, dostopno dežurno službo, ekipo za ključne elemente omrežja, ki so 

izven rednega delovnega časa v pripravljenosti na domu,  

• V prejšnjem odstavku navedeni ukrepi ne vplivajo na storitev dostopa do interneta na način, ki bi 

predstavljal spremembo ali poslabšanje kakovosti storitve ali kakorkoli posegal v zasebnost končnih 

uporabnikov ali predstavljal obdelavo osebnih podatkov. 

ii. vpliv omejitve hitrosti ali količine prenosa podatkov na uporabo vsebin, aplikacij in storitev;  

• Studio Proteus omejuje pasovno širino priključka na hitrost, ki jo določa posamezen paket v fiksnem 

omrežju in mobilnem omrežju prek pogodbenega partnerja, je pa hitrost prenosa v mobilnem omrežju 

odvisna tudi od zunanjih dejavnikov (vrsta mobilnega terminala, frekvenčni pas in tehnologija, preko 

katere je mobilni terminal prijavljen v omrežje, fizične ovire mikrolokacije in oddaljenost od oddajne 

enote, gostota sočasnih uporabnikov na določenem področju). Omejitve hitrosti prenosa podatkov v 

nacionalnem gostovanju (1 Mbps) in omejitve, ki jih določa posamezen paket po porabi zakupljenih 

količin v mobilnem omrežju (128 kbps), ali drugo hitrost, ki jo v posameznem paketu določi Studio 

Proteus, z zmanjšanjem hitrosti prenosa podatkov podaljša čas za nalaganje ali pošiljanje aplikacij ali 

vsebin, ki se prenašajo. Pretočne vsebine, ki za svoje delovanje zahtevajo določeno pasovno širino, ob 

čemer je ta višja od omejitve (npr. video visoke ločljivosti (HD) ali zelo visoke ločljivosti (3K, 4K, 8K) ali 

zvočni podatkovni tokovi visoke ločljivosti), so lahko okrnjeni ali nedelujoči, če aplikacija za predvajanje 

takih vsebin ne omogoča shranjevanja v predpomnilniku. 

iii. informacije o vplivu specializiranih storitev na storitve dostopa do interneta;  

• V kabelskem in optičnem fiksnem omrežju Studia Proteus so na dostopovnih napravah določeni 

profili določanja prednosti nad zagotovljeno pasovno širino za končnega uporabnika (npr. VoIP, kanal 

za upravljanje z dostopovno napravo, elektronski programski vodič, storitve, zagotovljene preko 

sekundarne številke SID), ki ne vplivajo na kakovost nudene storitve dostopa do interneta.  

• Pri nudenju storitev preko odprtih širokopasovnih omrežij (OŠO Pivka, OŠO Postojna) Studio Proteus 

naročnikom zagotavlja kakovost storitve v okviru danih tehničnih zmogljivosti in lastnosti omrežja. 

Hitrost internetne povezave je v teh primerih omejena z dano omrežno infrastrukturo in s tehničnimi 

parametri telekomunikacijskega voda do končnega uporabnika. Hitrost interneta se zniža v primeru 

hkratne uporabe televizije, telefonije in interneta, tako da ogled televizijskih programov v standardni 

(SD) ločljivosti zniža hitrost interneta do 3 Mbps, v visoki (HD) ločljivosti do 10 Mbps, medtem ko 

sočasna uporaba telefonije IP zniža hitrost interneta za približno 150 kbps. 

• Morebitne dodatne storitve v mobilnem omrežju lahko vplivajo na hitrost prenosa podatkov, če se 

izvajajo znotraj istega profila internetne povezave. Omejitve specializiranih storitev in njihov vpliv na 

storitve dostopa do interneta Studio Proteus določi v posebnih pogojih takih storitev. 

 

iv. Za fiksne storitve in storitve na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij pojasnila in navedbo 

minimalne, običajno razpoložljive, maksimalne in oglaševane hitrosti (skupaj: pogodbene hitrosti) 

prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik pri storitvah dostopa do interneta in posledice 

bistvenega odstopanja na izvajanje pravic končnih uporabnikov (naročnikov) 



• Za fiksne storitve in storitve na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij: pojasnila in navedbo 

minimalne, običajno razpoložljive, maksimalne in oglaševane hitrosti (pogodbene hitrosti) prenosa 

podatkov s strežnika ali na strežnik pri storitvah dostopa do interneta in posledice bistvenega 

odstopanja na izvajanje pravic končnih uporabnikov (naročnikov); 

• Studio Proteus v svoji ponudbi in pri tržnem komuniciranju navaja oglaševano hitrost dostopa do 

interneta, ki je za posamezen paket določena v ceniku z oznako »do«. Dejansko dosežene hitrosti 

prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik pri storitvah dostopa do interneta so lahko na 

posameznem priključku nižje od oglaševane hitrosti in so odvisne od stanja omrežja, kakovosti 

radijskega signala, povezave, naprav in drugih dejavnikov na prenosni poti.  

• V skladu z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta Studio Proteus naročnikom 

fiksnih storitev dostopa do interneta zagotavlja sledeče hitrosti prenosa podatkov s strežnika ali na 

strežnik: 

• Maksimalna hitrost ob običajnem delovanju omrežja je v kabelskem in optičnem omrežju enaka 

oglaševani hitrosti in je dosegljiva vsaj 1 krat na dan. Maksimalna hitrost ob običajnem delovanju 

omrežja v omrežju xDSL je najvišja možna dosegljiva hitrost na posameznem priključku in je 

dosegljiva vsaj 1-krat na dan. Odvisna je od dolžine povezave od dostopovne naprave do centrale in 

stanja omrežja ter se izmeri ob vzpostavitvi priključka. 

• Običajno razpoložljiva hitrost ob običajnem delovanju omrežja v kabelskem in optičnem omrežju ter 

omrežju xDSL znaša 80 % maksimalne hitrosti in je razpoložljiva 90 % dneva ter 85 % časa med 19.00 

in 21.00. 

• Minimalna hitrost ob običajnem delovanju omrežja znaša v kabelskem in optičnem omrežju ter 

omrežju xDSL 50% maksimalne hitrosti. 

• Studio Proteus za hitrost dostopa do interneta na posameznem priključku šteje tisto hitrost, ki se 

izmeri med modemom uporabnika in dostopovnim vozliščem Studia Proteus.  

• Različne vrste interaktivnih vsebin, aplikacij oz. storitev za nemoteno delovanje zahtevajo ustrezne 

razpoložljive hitrosti dostopa do interneta, primeroma prikazane v spodnji preglednici. 

 

Storitev  Zahtevana hitrost dostopa do interneta 

Prenašanje videa v SD-kakovosti cca 2 Mbps 

Prenašanje videa v HD-kakovosti  cca 5 Mbps 

Prenašanje glasbe  cca 0,5 Mbps 

Brskanje po internetu cca 1 Mbps 

Igranje spletnih iger cca 5 Mbps 

Video klic v HD-kakovosti cca 1,5 Mbps 

• METODOLOGIJA IZVAJANJA MERITEV  

a. Naročniki lahko dejanske hitrosti interneta spremljajo z izvajanjem preizkusa hitrosti v skladu z 

navodili, objavljenimi v tem dokumentu na www.studioproteus.si prek portala AKOSTEST. Bistveno 

stalno ali redno ponavljajoče razhajanje s pogodbo dogovorjene pritočne in odtočne minimalne in 

običajno razpoložljive hitrosti dostopa do interneta se ugotavlja z meritvami z orodjem AKOS Test Net. 

Meritev se izvaja s prenosom kontrolirane vsebine (datoteke) preko TCP/http protokola med 

uporabniškim modemom (omrežno priključno točko) in slovenskim stičiščem internetnih omrežij (SIX). 

b. Ob meritvi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

- Naprava oziroma računalnik, s katerim se izvaja meritev, mora biti z žično povezavo neposredno 

povezan na omrežno priključno točko, ki jo zagotavlja ponudnik (Ethernet LAN port modema oziroma 

usmerjevalnika). 

- V času trajanja merjenja na omrežno priključno točko naročnika (modem/usmerjevalnik) ne sme biti 

drugih povezanih naprav ali vzpostavljenih sej, razen merilne naprave ali računalnika s katerim se izvaja 

meritev. 

http://www.studioproteus.si/


- V času merjenja morajo biti na omrežni priključni točki in računalniku izključene vse brezžične (WiFi ali 

Bluetooth) ali VPN povezave. Uporabnikom svetujemo, da priklopijo PC direktno na izhodna vrata 

našega modema, izklopijo vse posodobitve in vse morebitne ostale oddajnike/prejemnike 

podatkovnega prometa. 

- Naročnik lahko običajno razpoložljivo hitrost preverja tako, da na način, kot je opisan v »metodologiji 

izvajanja meritev«, izvede pet (5) meritev znotraj petih (5) dni, ob različnih, med sabo vsaj eno (1) uro 

oddaljenih časih in izven obdobja vršnih ur (med 19.00 in 21.00 uro). 

- Naročnik lahko minimalno hitrost preverja tako, da na način, kot določen v tem razdelku, izvede pet (5) 

meritev znotraj petih (5) dni, ob različnih, med sabo vsaj eno (1) uro oddaljenih časih, ne glede na 

obdobje vršnih ur izvajalca. 

• Bistveno stalno ali redno ponavljajoče razhajanje med pogodbeno dogovorjeno in dejansko 

zagotovljeno hitrostjo dostopa pomeni: 

a. Pri ugotavljanju običajno razpoložljive hitrosti: povprečje vseh pravilno izvedenih meritev izven vršnih 

ur je nižje od pogodbeno dogovorjene običajno razpoložljive hitrosti, pri čemer se ne upoštevata meritvi 

z izmerjeno najnižjo in najvišjo hitrostjo. 

b. Pri ugotavljanju minimalne hitrosti: od vseh pravilno izvedenih meritev ne glede na čas dneva je vsaj 

ena izmed meritev nižja od pogodbeno dogovorjene minimalne hitrosti 

Postopek za uveljavljanje pravic končnih uporabnikov 

 

a. V primeru, da naročnik skladno z metodologijo izvajanja meritev ugotovi bistveno stalno ali redno 

ponavljajoče razhajanje med pogodbeno dogovorjeno in dejansko zagotovljeno hitrostjo, kar izkazuje z 

rezultati opravljenih meritev, mora o tem seznaniti Studio Proteus, in sicer na način, kot ga za prijavo 

slabšega delovanja storitev predvideva reklamacijski postopek splošnih pogojev naročenih storitev. 

b. Studio Proteus takemu naročniku na njegovo zahtevo vsaj enkrat v obračunskem obdobju ali najkasneje 

v roku desetih (10) dni od prijave ponudi brezplačno strokovno meritev hitrosti in drugih parametrov 

kakovosti povezave na omrežni priključni točki. 

c. Od prijave razhajanj zaradi hitrosti dostopa do interneta naročnika do odprave težav Studio Proteus 

beleži in shranjuje ključne tehnične parametre zmogljivosti in kakovosti dostopovne povezave 

naročnika. Obveznost beleženja preneha v primeru ugotovitve, da razhajanj ni, oziroma, ko se Studio 

Proteus in naročnik dogovorita glede pravic opredeljenih v točki (f) te priloge. 

d. Naročnik je dolžan sodelovati s Studio Proteusom z namenom, da se ugotovi dejansko stanje 

zmogljivosti storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti. 

e. Studio Proteus naročnika seznani z rezultati opravljenih meritev najkasneje v roku 30 dni od prijave 

razhajanj. Če Studio Proteus v tem roku ne odpravi pravilno ugotovljenih razhajanj hitrosti opredeljenih 

v točki 1.b te priloge ali ne zagotovi pravic točke (f) te priloge ali če končnemu uporabniku sporoči, da 

razhajanj ni ugotovil, se prijava končnega uporabnika šteje kot podana reklamacija v zvezi z računom, 

izdanim za obračunsko obdobje v katerem so bila ugotovljena razhajanja, in lahko končni uporabnik v 

nadaljnjem roku 15 dni sproži spor pred Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS. 

f. V primeru ponavljajočih se zahtev za ugotavljanje dejanske prenosne hitrosti, ki ne bodo potrdile 

odstopanj od pogodbeno dogovorjenih hitrosti, lahko Studio Proteus naslednjo meritev naročniku 

zaračuna v skladu s postavko Cenika fiksnih storitev, ki določa delo tehnika z vključenim prihodom. 

 

v. za storitve mobilne telefonije: pojasnila in navedbo ocenjene maksimalne in oglaševane hitrosti 

prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik;  

a. Hitrost prenosa podatkov v mobilnem omrežju je odvisna od zunanjih dejavnikov (vrsta mobilnega terminala, 

frekvenčni pas in tehnologija, preko katere je mobilni terminal prijavljen v omrežje, fizične ovire mikrolokacije 

in oddaljenost od oddajne enote, gostota sočasnih uporabnikov na določenem področju oz. v posamezni 

celici, zmogljivost posamezne celice). Prikaz pokritosti z omrežjem Studio Proteus, pojasnila vplivov na jakost 

in kakovost signala in prikaz priporočene tehnologije GSM/UMTS/LTE za uporabo posameznih storitev oz. 

aplikacij so dostopni na spletni strani www.Studio Proteus.si. 



b. Maksimalna teoretično možna hitrost prenosa podatkov s strežnika je hitrost, ki jo za posamezen protokol in 

kombinacijo radijskih frekvenc navajajo uporabljeni standardi, in sicer: tehnologija GPRS: 0,1 Mbps, EDGE: 

0,3 Mbps, HSPA: 7,0 Mbps, HSPA+: 20 Mbps in LTE: 20 Mbps. Doseganje maksimalnih teoretičnih hitrosti je 

možno v idealnih (laboratorijskih) pogojih pri preizkušanju, zato je ob realni uporabi ob upoštevanju v tem 

odstavku navedenih omejitev dejanska hitrost pomembno nižja. Če Studio Proteus prek svojega 

pogodbenega partnerja v okviru posameznega paketa omeji najvišjo hitrost pod teoretično, so omejitve in 

posebne lastnosti takega paketa opredeljene v posebnih pogojih takega paketa. Oglaševana hitrost dostopa 

do interneta v mobilnem omrežju je tista hitrost, ki jo Studio Proteus lahko navaja v svoji ponudbi in pri 

tržnem komuniciranju z oznako »do« in je za posamezen paket določena v ceniku. 

c. Različne vrste interaktivnih vsebin, aplikacij oz. storitev za nemoteno delovanje zahtevajo ustrezne 

razpoložljive hitrosti dostopa do interneta, primeroma prikazane v preglednici. 

Storitev  Zahtevana hitrost dostopa do interneta 

Prenašanje videa v SD-kakovosti cca 2 Mbps 

Prenašanje videa v HD-kakovosti  cca 6 Mbps 

Prenašanje glasbe  cca 0,5 Mbps 

Brskanje po internetu cca 2 Mbps 

Igranje spletnih iger cca 5 Mbps 

Video klic v HD-kakovosti cca 1,5 Mbps 

d. V primeru ugotovljenih bistvenih odstopanj od pogodbenih hitrosti so naročniku na voljo pravna sredstva, 

opredeljena v točki (iiiv.f) te priloge. 

 

vi. razlaga pravnih sredstev, ki so na voljo naročniku v primeru neskladnosti z navedenimi parametri, 

opisanimi v točkah (i, ii, iii, iv, v);  

• V primeru neskladnosti s parametri, navedenimi v točkah (i-iv), ima naročnik v skladu z določili posameznih 

Splošnih pogojev pravico do reklamacije oz. ugovora zoper odločitev ali ravnanje Studia Proteus v zvezi z 

dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem. 

• Ob ugotovljenem bistveno stalnem ali redno ponavljajočem razhajanju med pogodbeno in dejansko hitrostjo 

dostopa do interneta ima naročnik možnost brezplačnega prehoda na paket z nižjo hitrostjo prenosa 

podatkov, če je tak paket na voljo, brez stroškov menjave paketa ali pravico do znižanja mesečne naročnine 

za 50% deleža cene storitve internetnega dostopa, ob tem pa do vzpostavitve stanja stalne, trajajoče in s 

pogodbo zagotovljene hitrosti zadrži enak paket ostalih storitev. Naročnik se lahko sam odloči za eno izmed 

ponujenih možnosti. 

• Če se naročnik s spremembo paketa ne strinja, tak paket ni na voljo ali nadomestila ne želi, lahko Studio 

Proteus oz. naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer naročnika ne bremenijo 

administrativni stroški prekinitve naročniškega razmerja in pogodbene kazni. Navedeno ne vpliva in ne 

posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih 

obveznosti naročnika.  

 

 

 

 

II. NIVO ZAGOTAVLJANJA STORITEV 

i. Studio Proteus preko partnerja, s katerim trži mobilne storitve (MegaM d.o.o.) uporabnikom 

zagotavlja naslednji nivo mobilnih storitev: 

Značilnost Omrežje 
Zagotovljena 

kakovost Opombe 

Razpoložljivost storitve 

Omrežje 2G 99,80%  

Omrežje 3G 98%  



Omrežje 4G 25%  

Neuspešne vzpostavitve zveze 

Omrežje 2G 2%  

Omrežje 3G 3%  

Čas za vzpostavitev klica*  7 s *Povprečje 95 % najhitrejših vzpostavitev 

Uspešnost odpošiljanja SMS***  99,50% ***V omrežju MegaM 

Uspešnost odpošiljanja 

MMS*** 
 99,50% ***V omrežju MegaM 

Najdaljše trajanje posamezne 

zveze glasovne komunikacije 

Omrežje 2G 

120 min 

 

Omrežje 3G  

 

 

ii. Pravna sredstva ter povračila v primeru nedelovanja, slabšega delovanja ali napake pri 

zagotavljanju storitev 

V primeru utemeljenega ugovora zoper odločitev ali ravnanje Studia Proteus bo Studio Proteus izvedel ustrezne 

ukrepe ali naročniku priznal povračilo v skladu s Preglednico ukrepov in povračil ali Samoregulacijskim kodeksom 

o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih 

komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji, ki je dostopen na www.StudioProteus.si. V delu, kjer povračila v 

skladu s Preglednico ukrepov in povračil presegajo povračila, kot so ta določena s Samoregulacijskim kodeksom, 

veljajo povračila in ukrepi v skladu s Preglednico.  

Preglednica ukrepov in povračil 

Napaka Možni vzroki 

Kraj 

odprave 

napake 
Standard 

Dejanja 

naročnika 
Odziv  

ponudnika 
Odzivni čas 

Posledice  

in 

povračila 

Storitev ni 

na voljo 

Napaka na kartici 

SIM 
Pri 

naročniku 

ETS   
300 
509 

Prijava napake 

in osebna 

dostava kartice 

SIM v poslovno 

enoto 

Zamenjava 

kartice SIM 
1 delovni  
dan 

Brezplačna 

zamenjava kartice 

SIM 

Napaka termi- 
nalske  
opreme 

Pri 

naročniku 

ETS   
300 
577 

Prijava napake 
in dostava 
opreme  
na servis ali v  
poslovno 

enoto 

Popravilo, 

zamenjava 

(odvisno od 

statusa 

garancije) 

Odvisno 

od narave 

napake 

opreme 
- 

Preobremenjenost, 

nedelovanje 

omrežja, zunanje 

radijske motnje 

Pri 

ponudniku 

 

Prijava 

napake. 

Nedelovanje 

se meri od 

pravilne 

prijave 

nedelovanja. 

Revizija 
izračuna 
kapacitet, 
izvajanje 
meritev in/ 
ali prijava  
ustreznemu 

organu 

Stalno 

spremljanje 

Od 12 do 24 ur: 

10% mesečne 

naročnine; Od 24 

do 48 ur: 25% 

mesečne 

naročnine; Od 48 

do 72 ur: 50% 

mesečne 

naročnine;  Nad 72 

ur: 100% mesečne 

naročnine. 

Prekinjen klic Pri 

ponudniku 
 

Prijava napake 
Analiza, 

popravilo 

Stalno 
sprem- 
ljanje 

- 

Popravek 

neskladnih 

podatkov 

Admini- strativna 

napaka 
Pri 

ponudniku 

 

Zahteva po 

uskladitvi 
Uskladitev 

podatkov 

Največ 8 

delovnih 

dni 

10 % mesečne 

naročnine v 

primeru 

neskladnosti po 

pot eku roka za 

uskladitev 

Napaka na 

računu 
Admini- strativna 

napaka 
Pri 

ponudniku 

 

Prijava napake 

 

Največ 30 

delovnih 

dni 

10 % mesečne 

naročnine v 

primeru 

neskladnosti po 

pot eku roka za 

uskladitev 



Zamuda  
pri vklopu 

v omrežje 

- vklop 

Zamuda 

avtorizacije 
Pri 

ponudniku 

 

Prijava 

Pojasnilo 

vzrokov in/ 

ali vklop v 

primeru 

upravičene- 

ga zahtevka 

 
10 % mesečne 

naročnine za vsak 

delovni dan 

nepojasnjene 

zamude. 

 

III. OSTALO 

 Ta priloga je objavljena 1.10.2019. Za nove naročnike stopi v veljavo dne 1.10.2019, za obstoječe pa 6.11.2019. 

Studio Proteus bo morebitne spremembe te priloge Splošnih pogojev objavil na način in po postopku, kot je 

določen s Splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. 

 

 

 

 

Studio Proteus d.o.o. 

 


