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Cenik storitev KRS 
 

Digitalna televizija 
Mesečna naročnina za paket  

Cena / mesec 

Rumeni 90 digitalnih tv programov  18,90 € 

 
Digitalna televizija prinaša tudi večje število televizijskih programov in bogat nabor dodatnih vsebin. Izbirate 
lahko med naslednjimi dodatnimi programski paketi, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam in se doplačajo k 
rumenemu paketu: 
 

Digitalna televizija 

Mesečna naročnina za paket 
Cena / mesec 

Modri 138 digitalnih tv programov 4,70 € 

Rdeči 158 digitalnih tv programov 8,70 € 

Pink 6 balkanskih digitalnih televizijskih programov 7,02 € 

HBO in Cinemax 
paket 

HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax 2 9,03 € 

HBO Premium HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, 

Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD, HBO GO 

10,95 € 

HD 23 televizijskih programov v HD tehniki 8,90 € 

 
* ZLATI PAKET: doplačilo k osnovni analogni shemi: 25,14 EUR. Paketa ni več možno skleniti. 
 

Storitev VOYO: 7,00 EUR/mesec 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in števila kanalov v določenem paketu. 
 
Programska shema je objavljena na spletni strani www.krs.si. 
 
 

Kabelski internet 
Naročniški paketi D2.0 

Cena / mesec 

Zeleni hitrost do 2 Mbps / 1 Mbps 15,25 € 

Rumeni hitrost do 6 Mbps / 1,5 Mbps 20,33 € 

Modri hitrost do 15 Mbps / 2 Mbps 25,42 € 

Pink hitrost do 25 Mbps / 2,5 Mbps 30,50 € 

Rdeči hitrost do 30 Mbps / 3 Mbps 35,58 € 

Srebrni hitrost do 40 Mbps / 4 Mbps 40,67 € 

Zlati hitrost do 60 Mbps / 6 Mbps 50,83 € 

 

*Kabelski internet je možen le na že aktivnem kabelskem priključku z začetnim (RUMENIM) paketom 

digitalne televizije. 
 

Kabelski internet 
Naročniški paketi D3.0 * 

Cena / mesec 

Oranžni hitrost do 100 Mbps / 8 Mbps 61,00 € 

Rjavi hitrost do 130 Mbps / 10 Mbps 71,17 € 

   

   

 
* Naročniški paketi D3.0 so na voljo samo v kabelskem sistemu CATV Selnica - Ruše d.o.o. in v sistemu 
Radlje ob Dravi. 
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Vsi naročniški paketi vsebujejo: 
 

 prostor za postavitev spletne strani v velikosti do 50MB; 
 6 elektronskih poštnih predalov v velikosti do 1GB; 
 antispam filtriranje neželenih reklamnih sporočil; 
 antivirus za varovanje e-pošte; 
 dostop do spletne pošte; 
 24-urno tehnično pomoč. 

 
 
 

Optični internet 
Naročniški paketi FTTH 

Cena / mesec 

Zeleni hitrost do 5 Mbps / 5 Mbps 15,25 € 

Rumeni hitrost do 8 Mbps / 8 Mbps 20,33 € 

Modri hitrost do 15 Mbps / 15 Mbps 25,42 € 

Pink hitrost do 20 Mbps / 20 Mbps 30,50 € 

Rdeči hitrost do 30 Mbps / 30 Mbps 35,58 € 

Srebrni hitrost do 50 Mbps / 50 Mbps 40,67 € 

Zlati hitrost do 70 Mbps / 70 Mbps 50,83 € 

Platinasti hitrost do 100 Mbps / 100 Mbps 91,50 € 

 
 
Vsi naročniški paketi vsebujejo: 
 

 prostor za postavitev spletne strani v velikosti do 50MB; 
 6 elektronskih poštnih predalov v velikosti do 1GB; 
 antispam filtriranje neželenih reklamnih sporočil; 
 antivirus za varovanje e-pošte; 
 dostop do spletne pošte; 
 24-urno tehnično pomoč. 

 

 
 
 

Paketna ponudba - trojček 
Mesečna naročnina za paket 

Cena / mesec 

Rumeni vključuje rumeni paket digitalne televizije ter zeleni paket 
interneta in digitalne telefonije 

29,51 € 

 
Možna doplačila k osnovnemu rumenemu trojčku 
 

Digitalna televizija Cena / mesec 

Modri 138 digitalnih tv programov 4,70 € 

Rdeči 158 digitalnih tv programov 8,70 € 

Pink 6 balkanskih digitalnih televizijskih programov 7,02 € 

HBO in Cinemax  HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax 2 9,03 € 
HBO Premium HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, 

Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cineax 2 HD, HBO GO 
10,95 € 

HD1 23 televizijskih programov v HD tehniki 8,90 € 

                                                             
1 Za spremljanje programov v ločljivosti HD potrebujete televizor z oznako HD READY/FULL HD ali DVB – C 

sprejemnik za spremljanje programov v ločljivosti HD. Dodatna oprema ni vključena v ceno 
mesečnega najema. 
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Internet Cena / mesec 

Modri hitrost do 15 Mbps / 2 Mbps 13,74 € 

Rdeči hitrost do 30 Mbps / 3 Mbps 23,90 € 

Zlat hitrost do 60 Mbps / 6 Mbps 34,06 € 

 
 

Telefonija Cena / mesec 

Modri Telefonski paket - dodatna številka 2,04 € 

 
Mesečna naročnina pri paketni ponudbi vključuje tudi najem osnovnega digitalnega sprejemnika ali CAM 
modula (conax), kodirno kartico ter kabelski modem s telefonskim priključkom.  
Digitalna kabelska televizija je možna, kjer obstajajo tehnične možnosti za priklop. Naročnik lahko z eno 
mesečno naročnino na digitalno televizijo, digitalno programsko shemo gleda na največ treh televizorjih. Za 
digitalno programsko shemo na 2 in 3 televizorju je potrebno doplačati za digitalni sprejemnik. 
 
 

Priklop za fizične uporabnike 
Storitev 

Cena / mesec 

Priključnina v individualni stanovanjski hiši 1, 4 244,00 € 

Priključnina  v stanovanjskem bloku 2, 4 122,00 € 

Prenos priključka stan. blok z obstoječo instalacijo 3 18,30 € 

Prenos priključka enostan. hiša z obstoječo instalacijo 3 18,30 € 

Priključnina FTTH – optično omrežje SELNICA-RUŠE z okolico 4 Po dogovoru in v skladu z 
možnostmi 

Začasni izklop storitev na željo naročnika 14,70 € 

Ponovni priklop na željo naročnika 14,70 € 

Ponovni priklop neplačnika                                                                                                23,60 €                                                                                                                                         

Dostava nastavitev in priklop kabelskega digitalnega sprejemnika                 14,70  €           

Delo tehnika                                                                                                        21,20 € 
Delo tehnika specialista ali inženirja (1 ura)                                                                             55,00 € 

Delo tehnika (vsaka nadaljnja ura)               14,70 € 

Nastavitev TV sprejemnika (kos)                                                                      12,20 € 

Menjava obstoječega sprejemnika za nov sprejemnik (prihod tehnika)               20,30 € 

Delo serviserja                15,00 € 

Nastavitev usmerjevalnika (brezžičnega, žičnega)                                                                       14,70 € 

Individualna pomoč na domu                12,20 € 

 

1 Nov priključek je vzpostavitev povezave med omrežjem KRS in hišno predajno točko naročnika pod pogojem, da za to 

obstojijo tehnične možnosti. V primeru, da je kabel že na hiši in če znaša dolžina priklopa do 40 m od hiše. Če 

je dolžina priklopa od 40 do 100 m, se cena zviša za 100%, za ostale dolžine po dogovoru.  

Akcija priklopa trojčka (TV, digitalna telefonija in internet z vezavo 24 mesecev) – 121,73 EUR 

z DDV 

2 Priključnina ob prenosu naročniškega razmerja znotraj omrežja (priključek mora biti že vzpostavljen in obstajati 

morajo tehnične možnosti ter v primeru, če je dolžina priklopa do 10 m od stanovanjskega bloka. Če je dolžina 
priklopa od 10 do 50 m, se cena zviša za 100%, za ostale dolžine po dogovoru.  
 
Akcija priklopa trojček (TV, digitalna telefonija in internet z vezavo na 24 mesecev) – 73,07 

EUR z DDV 

3 enaki pogoji glede dolžine kot pri individualni hiši 

3 enaki pogoji glede dolžine kot pri stanovanjskem bloku 
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4 ob sklenitvi MODREGA TROJČKA (ali višjega paketa) je priklop BREZPLAČEN 

 
 
 
 
 
 
Klici v omrežja nacionalnih operaterjev 
Stacionarna in mobilna omrežja 

Cena klica / min 

Omrežje KRS fiksna Brezplačno 

7E fiksna 0,0457 € 

Alstar fiksna 0,0457 € 

Amis fiksna 0,0457 € 

Detel Global fiksna 0,0365 € 

IKT fiksna Brezplačno 

IT Tel fiksna 0,0365 € 

Mega M fiksna 0,0457 € 

Mobitel mobilna 0,1208 € 

Novatel fiksna 0,0457 € 

Si.Mobil mobilna 0,1574 € 

Softnet fiksna 0,0457 € 

T-2 fiksno fiksna 0,0457 € 

T-2 mobilno mobilna 0,1940 € 

Telekom Slovenije fiksna 0,0194 € 

Telemach fiksna 0,0365 € 

TušMobil fiksna 0,3233 € 

TušMobil fiksno mobilna 0,0457 € 

Voxbone fiksna 0,0457 € 

  

Klici na posebne telefonske storitve  

112 - Center za obveščanje, gasilci Brezplačno 

113 - Policija Brezplačno 

Storitve Telekoma Slovenije  

1188 - Inf. o telefonskih št. na območju RS 1,1956 € 

1180 - Inf. o telefonskih št. v med. območju 1,0858 € 

1970 - DARS - inf. o stanju in prometu 0,0610 € 

1991 - Inf. o avtobusnih voznih redih 1,1590 € 

1999 - Slovenske železnice - informacije 1,1590 € 

195  - točen čas 0,4320 € 

 

Cenik klicev v tuja omrežja je objavljen na spletni strani www.krs.net. 

 

 

Dodatne storitve 
Doplačilo 

Cena / mesec 

Dodatni CAM modul ali SD digitalni sprejemnik 2,04 € 

Dodatni HD digitalni sprejemnik 4,06 € 

Dodatna kodirna kartica 1,01 € 

Enkratni strošek aktivacija kodirne kartice 10,07 € 

Sprememba telefonske številke                                                                                         40,26 € 

Prenos telefonske številke k drugemu operaterju                                                                   5,00 € 

Registracija domene (letno)                                                                                              16,27 € 

Postavitev DNS                                                                                                                  6,80 € 

Sprememba DNS                                                                                                               6,80 € 
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Oprema 
Prodaja 

Cena  

Telefonski aparat 26,43 € 

Brezžični usmerjevalnik prometa (ang. Router) 30,49 € 

Kabelski modem* VoIP Arris 69,50 € 

Kabelski modem* Fritz 69,50 € 

CAM modul (conax) 50,73 € 

Digitalni SD sprejemnik - DVB-C 81,23 € 

Digitalni HD sprejemnik - DVB-C 162,57 € 

Nadomestna naročniška kartica (poškodovana ali izgubljena)                                               12,20 € 

Nadomestni daljinski  upravljavec (ob izgubi ali poškodbi)                                                    16,30 € 

*Oprema ni v prodaji. Cena velja ob izgubi, poškodbi ob udaru strele oziroma prenapetosti ob udaru strele v bloku 

ali hiši ali odtujitvi. 
 

Ostalo 
 

                                                 Cena 

Stroški opomina                                                   1,00 € 

 


