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POROČILO ZA LET0 2009

UVOD

Navedeno poročilo zajema delovanje Sveta za elektronske komunikacije (v nadaljnjem
besedilu: svet) v letu 2009, ki je deloval na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 ZDRad v nadaljnjem besedilu ZEKom). V tem času je
imel svet 6 rednih sej.
Svet ima enajst članov, ki jih je za dobo 5 let na predlog Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve imenuje Državni zbor Republike
Slovenije izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem telekomunikacij.
Svet je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije (Uradni list RS, št.
56/2001, št. 39/2002, št. 13/03, št.19/05 in št. 68/06).
Svet je v letu 2009 deloval v sestavi: Janez Hrovat (predsednik), dr. Iztok Kramberger
(namestnik predsednika), dr. Jana Babnik Gomišček, mag. Daniel Copot, mag. Rado Gornik,
dr. Branko Kaučič, dr. Simon Kolmanič, Franc Lenko, mag. Urban Mrak, Miloš Pugelj in dr.
Tomaž Kalin.
Dr. Tomaž Kalin je bil dne 16.6.2009 razrešen funkcije člana Sveta zaradi nezdružljivosti
funkcije, na mesto člana pa je bil z istim dnem imenovan Jasmin Kukavica.
Delo sveta ureja Poslovnik sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 53/05). Svet je
pri svojem delu neodvisen in samostojen. Delovanje sveta je javno.
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko svet ustanovi stalne ali občasne strokovne
delovne skupine, ki jih sestavljajo člani sveta.
Sredstva za delo sveta, povračilo stroškov in nagrade za člane sveta zagotavlja Agencija za
pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu agencija), ki tudi zagotavlja
opravljanje strokovno-administrativnih nalog za potrebe sveta.

PRISTOJNOSTI SVETA
Svet je organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij v
Republiki Sloveniji.
V skladu s 150. členom ZEKom svet daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na
področju elektronskih komunikacij in glede uporabe določb ZEKom in na njegovi podlagi
sprejetih podzakonskih aktov ter spremlja delovanje agencija. Mnenja, priporočila in predloge
objavlja agencija na svojih spletnih straneh.

Svet sme zahtevati informacije od agencije, državnih organov in drugih akterjev na področju
elektronskih komunikacij.

SPREMLJANJE DELOVANJA AGENCIJE

i.
Letno poročilo agencije za leto 2008
Svet za elektronske komunikacije je na 16. seji dne 6.3.2009 obravnaval Letno poročilo
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za leto 2008 ter pri tem oblikoval pozitivno
mnenje.
Agencija je Svet že med letom na rednih sejah seznanjala z dogajanjem na trgu elektronskih
komunikacij zato člani pri obravnavi poročila agencije temu delu niso posvečali posebne
pozornosti.
Direktor agencije je pri predstavitvi letnega poročila člane Sveta seznanil s pričakovanimi
kadrovskimi težavami, ki se bodo pojavile kot posledica zakonodaje. Člani sveta so predlagali
naj se poskuša problem kadrovanja rešiti z najemom zunanjih izvajalcev oziroma poišče
notranje rezerve.
Pri obravnavi Letnega poročila Agencije je Svet namenil posebno pozornost aktivnostim
Agencije v zvezi s prehodom iz analogne v digitalno radiodifuzijo ter pojavom digitalnih
dividend. Svetu je bilo predstavljeno tudi finančno in računovodsko poročilo Agencije na
katerega Svet po posredovanju vseh pojasnil ni imel pripomb.
ii.
Program dela in finančni načrt agencije za leto 2010
Agencija je Svetu predložila v obravnavo in soglasje Program dela in finančni načrt Agencije na
redni seji dne 23.10.2009.
Direktor Agencije je člane Sveta opozoril, da je gospodarska kriza posegla tudi na področje
delovanja agencije. Temu posledično agencija ne bo mogla investirati v tolikšni meri, kot bi si
želeli.
Zaradi navedenih razlogov so tudi tarife (primerjalno z letom 2009) ostale nespremenjene.
Direktor je članom Sveta pojasnil, da so kadrovske možnosti Agencije zaradi sklepa Vlade
omejene, kar pa ne bo smelo vplivati na cilje in izvrševanje nalog zaposlenih.
Svet je na 20. seji dne 23.10.2009 oblikoval pozitivno mnenje k Programu dela in finančnemu
načrtu Agencije za leto 2010 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih
frekvenc in za uporabo poštnih storitev.
iii.
Spremljanje trga elektronskih komunikacij
Svet za elektronske komunikacije je v letu 2009 obravnaval štiri kvartalna poročila, ki jih je
izdelala in predstavila agencija na podlagi analize stanja trgov.
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OSTALE AKTIVNOSTI SVETA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

-

Podelitev radijskih frekvenc

Svet za elektronske komunikacije je o podelitvi radijskih frekvenc operaterju Tušmobil d.o.o.
razpravljal že v letu 2008. V letu 2009 se je v zvezi s podelitvijo seznanil z mnenjem Komisije za
preprečevanje korupcije ter izdelanimi pravnimi mnenji, ki jih je predložila Agencija. V zvezi s
problematiko podelitve je Svet predlagal naj zakonodajalec v izogib dvomom o pravilnosti
postopkov natančneje uredi postopek podelitev frekvenc v noveli Zakona o elektronskih
komunikacijah.

-

Priporočilo o transparentnosti širokopasovnega dostopa

Svet za elektronske komunikacije je na 17. seji dne 16.4.2009 obravnaval osnutek priporočila
Transparentnost hitrosti širokopasovnega dostopa, ki se nanaša na vse ponudnike internetnih
storitev, ki širokopasovni dostop do interneta ponujajo na fiksni lokaciji. Po predstavitvi in
dodatnih pojasnilih je Svet sprejel sklep, da se strinja s predlagano vsebino z upoštevanimi
pripombami in dopolnitvami.

-

Priporočilo operaterjem o preprečevanju izredno visokih zneskov na uporabniških
računih

Agencija je omenjeno priporočilo posredovala v pregled in posredovanje morebitnih pripomb
Svetu za elektronske komunikacije RS. Svet pripomb na priporočilo ni imel.

-

Radiodifuzija – prehod na digitalno prizemno televizijo

Svet za elektronske komunikacije je v letu 2009 posvetil veliko časa tudi problematiki, ki
spremlja ali se utegne pojaviti ob prehodu na digitalno prizemno televizijo. Člani Sveta so
problematiko obravnavali na vseh svojih sejah. V prvi polovici leta je Svet aktivno opozarjal
Direktorat za elektronske komunikacije na težave, s katerimi se bo prebivalstvo srečevalo ob
prehodu, ter pozival pristojne k posredovanju poročila o že izvedenih aktivnostih in terminskemu
planu načrtovanih aktivnosti.
Zaradi spremembe resornega ministrstva in prenosa pristojnosti na Direktorat za informacijsko
družbo je prišlo pri izvedbi aktivnosti do določenega zamika zato so člani sveta zahtevali
konkretna pojasnila o izvedenosti posamezne faze. Svet je tudi sprejel sklep s katerim je
predlagal naj vse aktivnosti nemudoma stečejo.
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-

Sprememba Zakona o elektronskih komunikacijah
Svet je na posameznih sejah oblikoval stališča in predloge na področju elektronskih
komunikacij, ki jih je agencija upoštevala ob pripravi predlogov sprememb Zakona o
elektronskih komunikacijah. V zvezi s spremembo zakona je bila dne 2.12.2009 sklicana
seja Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, na kateri je bil obravnavan
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah
(ZEKom-B). Seje se je udeležil tudi predsednik Sveta.

Svet za elektronske komunikacije RS je o svojem delu skladno s Poslovnikom Sveta obveščal
javnost s sporočili, ki jih je objavljal na svoji spletni strani.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi navedenega poročila svet predlaga Državnemu zboru, da poročilo sveta za leto
2009 obravnava in sprejme.

Janez Hrovat
Predsednik sveta

Poročilo poslati:
Državni zbor RS
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo
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