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POROČILO ZA LET0 2010

UVOD

Navedeno poročilo zajema delovanje Sveta za elektronske komunikacije (v nadaljnjem
besedilu: svet) v letu 2010, ki je deloval na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah
(Ur.l. RS št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad, 110/09) v nadaljnjem besedilu ZEKom). V tem času
je imel svet 7 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 2010 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 Jasmin
Kukavica. Mag. Daniel Copot je bil dne 26.3.2010 razrešen funkcije člana Sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije, na mesto člana pa je bil z istim dnem imenovan Rok Matjaž.
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, razen osebnih podatkov, od agencije, državnih organov in
drugih akterjev na področju elektronskih komunikacij.

SPREMLJANJE DELOVANJA AGENCIJE

i.
Letno poročilo agencije za leto 2009
Svet za elektronske komunikacije je na 23. seji dne 26.2.2010 obravnaval Letno poročilo
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za leto 2009. Glede na zakonski rok, ki ga
ima agencija za oddajo letnega poročila so bili člani Sveta soglasni, da mora agencija v
prihodnje pripraviti Letno poročilo pravočasno, to je dovolj zgodaj, da agencija preuči
morebitne pripombe Sveta in jih po potrebi tudi upošteva pri poročilu. Svet je namreč Letno
poročilo za leto 2009 obravnaval tik pred rokom za oddajo, zato je zahteval naknadno
posredovanje odgovorov na zastavljena vprašanja.
Predstavniki Sveta so imeli dodatna vprašanja oziroma so zaprosili za pojasnila predvsem v
zvezi s finančnim poslovanjem Agencije, predlagali pa so tudi, naj letno poročilo v prihodnje
zajema tudi kadrovski del.
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 8.10.2010.
Člani Sveta so predstavnika Agencije opozorili, da se strateški cilji Agencije niso spremenili že
od leta 2007, kljub temu, da se skozi celoten plan dela in načrt poudarja spremembe na trgu.
Svet je zato predlagal, da se v program dela ponovno preveri in ovrednoti.
Predstavnik Agencije je ob teh pripombah pojasnil, da so naloge Agencije točno določene z
zakonom ter da so bile ugotovitve Evropske komisije v okviru letnega delovnega obiska glede
učinkovitosti zelo pozitivne.
Svet je na 26. seji dne 8.10.2010 oblikoval pozitivno mnenje k Programu dela in finančnemu
načrtu Agencije za leto 2011 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih
frekvenc in za uporabo poštnih storitev, ob upoštevanju pripomb, ki so bile podane s strani
Sveta.
iii.
Spremljanje trga elektronskih komunikacij
Svet za elektronske komunikacije je v letu 2010 obravnaval štiri kvartalna poročila, ki jih je
izdelala in predstavila agencija na podlagi analize stanja trgov. Agencija je v drugi polovici leta
2010 članom sveta predstavila spremenjeno in dopolnjeno obliko poročila, kar so člani Sveta
sprejeli zelo pozitivno. Dopolnjeno poročilo je namreč na željo članov Sveta vsebovalo tudi
mednarodne primerjave.
Člani Sveta so na sejah razpravljali tudi o gradnji odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis ter obravnavali aktualno problematiko
na področju telekomunikacij, kot so na primer posledice morebitnega stečajnega postopka
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operaterja T-2 za trg telekomunikacij, vsebina delavnice za operaterje, nadzor nad
redundančnostjo omrežij in podobno.

OSTALE AKTIVNOSTI SVETA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

-

Strokovno izobraževanje

Člani Sveta so se na povabilo Agencije imeli možnost udeležiti delavnic VITEL, ki so
potekale konec meseca oktobra 2010. Trije člani so povabilo Agencije sprejeli in se delavnic
tudi udeležili.

-

Radiodifuzija – prehod na digitalno prizemno televizijo

Svet za elektronske komunikacije je v letu 2010 nadaljeval z aktivnostmi v zvezi s projektom
digitalizacije televizije. Člani Sveta so problematiko obravnavali na vseh svojih sejah kjer so
tudi posredovali pobude, predloge in pripombe predstavniku Direktorata za informacijsko
družbo.

-

Sodelovanje v delovnih skupinah

Svet za elektronske komunikacije je bil povabljen v ožjo delovno skupino Strateškega sveta
za informacijsko družbo, ki je bil imenovan z namenom izvajanja učinkovitega prenosa
znanja, dobrih praks in izkušenj ter poglobljenega sodelovanja med Vlado Republike
Slovenije, gospodarstvom, univerzami in inštituti ter zainteresirano javnostjo na področju
informacijske družbe. Svet se je na povabilo odzval in kot predstavnika imenoval člana
Jasmina Kukavico.

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
2010 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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