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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
Stegne 7, p. p. 418 
1001 Ljubljana 
info.box@akos-rs.si 
 
 
Ljubljana, 28. 8. 2020 
 
 
Zadeva: Pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij na predlog Programa 
dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS za leto 
2021 s predlogi tarif  
 
Zveza: Objava na spletni strani agencije dne 31. 7. 2020, opr. št. 410-3/2020 
 
 
Spoštovani, 
 
v Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Gospodarski zbornici Slovenije 
(GZS), ki združuje podjetja A1 Slovenija, d.d., HoT Mobil d.o.o., Telemach, d.o.o., T-2, d.o.o. 
in Telekom Slovenije d.d., smo preučili predlagani program dela in finančnega načrta AKOS 
za leto 2021 ter ugotavljamo, da vsebuje iste pomanjkljivosti, ki jim oporekamo že nekaj 
preteklih let – netransparentnost, izvajanje nalog izven pristojnosti (stroške povečanih nalog v 
zvezi z varstvom potrošnikov naj se financira iz državnega proračuna), nerealno povečevanje 
stroškov (ki bistveno presegajo realizacijo), neutemeljena poviševanja obveznosti ter 
nerazumno ustvarjanje rezerv.  
 
Predlogu programa dela in finančnega načrta, kot tudi povišanju tarif ponovno nasprotujemo, 
sploh ker jih naslovni organ predvideva pretežno zaradi dodatnega zaposlovanja (v 
prihajajočem obdobju, v katerem pričakujemo gospodarsko recesijo ter smo operaterji bolj kot 
kdaj koli prej prisiljeni v varčevalne ukrepe, pričakujemo, da bi to breme nosil tudi naslovni 
organ). Prav tako ostaja problematično (ne)ločeno računovodstvo, saj v zvezi s stroški 
poslovanja naslovnega organa (iz katerega se ustvarjajo presežki), ni razvidno katere naloge, 
ki jih je naslovni organ predvidel v preteklem letu, so bile realizirane in katere ne (ter vzrok za 
neuresničitev). 
 
Povišanje tarife, ki ga naslovni organ načrtuje za upravljanje radiofrekvenčnega spektra, je 
neupravičeno in naslovni organ ne pojasni zadovoljivo, kaj narekuje potrebo po povišanju. 
Operaterji ugotavljamo, da bo to povišanje znatno finančno prizadelo operaterje, ki bomo 
prihodnje leto pridobili dodatne radijske frekvence namenjene mobilnim storitvam, naslovni 
organ pa zagotovo ne bo imel toliko dodatnega dela z dodatno podeljenim spektrom, ki bi lahko 
upravičil kakršnokoli povišanje obveznosti, pa čeprav na videz neznatno. 
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Predlagamo tudi, da naslovni organ objavi strateške usmeritve za pripravo programa dela in 
finančnega načrta agencije za prihodnje koledarsko leto, če jih je resorno ministrstvo 
(Ministrstvo za javno upravo) izdalo. 
 
Glede na navedeno operaterji, člani Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri 
GZS predlogu Programa dela in finančnega načrta ter predlogu tarif AKOSa za leto 2021 
nasprotujemo ter od organa zahtevamo enako stopnjo racionalizacije poslovanja, kot jo 
izvaja celoten sektor elektronskih komunikacij. 
 
Predlagamo bistveno znižanje višine točk ter ustrezno prilagoditev programa dela glede 
na obstoječ kader in izvajanje zakonsko določenih nalog.  
 
Kot smo že večkrat predlagali, bi bilo nujno, da se transparentno prikažejo načrtovani 
odhodki, ki naj prikažejo tudi predvidene stroške skupaj z delovno silo ter transparenten 
prikaz skupnih stroškov, kar orodje, ki ga uporablja AKOS, zagotovo omogoča.  
 
Za konec pripominjamo, da se pridružujemo pripombam, ki jih je podala Pošta Slovenije, 
ki tako kot SOEK, v ločenem javnem posvetovanju, opozarja na smiselno primerljive 
pomanjkljivosti pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 na podlagi 
Zakona o poštnih storitvah. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
Nenad Šutanovac  
Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije  
 
 
 
 
 
 
 
Poslano naslovniku na elektronski naslov:  
info.box@akos-rs.si  
 
Poslano v vednost: 
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO: gp.mju@gov.si  
MINISTRSTVO ZA FINANCE: gp.mf@gov.si 
MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJIN TEHNOLOGIJO: gp.mgrt@gov.si  
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