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Zadeva: Pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij na predlog sprememb 

in dopolnitev Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga 

elektronskih komunikacij 

 

Zveza: Objava na spletni strani agencije dne 19. 7. 2019 

 

 

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. in Telekom 

Slovenije d.d., smo preučili predlog sprememb in dopolnitev Splošnega akta o zbiranju, 

uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, v zvezi s katerim vam 

želimo podati nekaj predlogov. 

 

K 5. odstavku 2. člena: 

 

Popravek je zelo minimalen (dodana je le kratka opredelitev). Ne glede na to, opozarjamo, 

da splošni akt določa, da moramo operaterji popravke posredovati v roku 3 delovnih dni, v 

nadaljevanju pa izhaja, da rok določi agencija, glede na obseg potrebnih popravkov. 

 

Predlagamo, da se določi najkrajši rok (»najmanj« 3 delovne dni), s čimer se smiselno 

uskladi določilo ter določilo uskladi z realnostjo, besedilo pa se tako glasi: 

(5) Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati brezplačno, v elektronski obliki ter 
v roku in na način, ki ga določi agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke 
napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahtevane informacije v roku 
najmanj 3 delovnih dni od prejema obvestila s strani agencije o nepravilnih, nepopolnih 
podatkih ali informacijah, katere so v nasprotju z zahtevo agencije, kar določi oseba, 
zaposlena pri agenciji, glede na obseg potrebnih popravkov.«  
 

K 3. členu ter z njim neposredno povezanemu 6. členu: 

 

Prvi odstavek: 

 

Prosimo za pojasnilo ali se po uveljavitvi splošnega akta od operaterjev pričakuje kakšno 

aktivno ravnanje glede seznanitve agencije (vnovično posredovanje dokumentov o določitvi 
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podatkov kot poslovna skrivnost). Sicer tega ne pričakujemo, a v izogib nesporazumov in 

potencialne škode, ki jo lahko prinese sprememba predvsem zadnjega stavka 1. odstavka ter 

2. odstavka in seveda 6. odstavka, bi želeli izrecno pojasnilo. 

 

Drugi odstavek: 

 

Navedeno določilo, da lahko agencija ne upošteva opredelitve poslovne skrivnosti, je za 

operaterja in druge osebe (npr. poslovne partnerje operaterjev) lahko izredno problematično, 

če je odločitev agencije napačna. Iz določila namreč izhaja, da lahko agencija enostransko 

ne samo odloči, da je oznaka poslovne skrivnosti neupravičena, pač pa iz tega izhaja, da 

lahko podatke operaterja objavi v obliki, ki ne upošteva poslovnih skrivnosti (6. člen 

splošnega akta). Dejstvo, da imamo operaterji v primeru kršitve poslovne skrivnosti možnost 

terjati odškodnino absolutno ni zadostna, v končni fazi operaterji prispevamo finančna 

sredstva, kar v osnovi pomeni, da bi sami sebi plačevali civilno odškodnino. 

 

Pričakujemo namreč ustrezen predhodni postopek med operaterjem ter agencijo, v katerem 

naj se ugotovi ali so podatki upravičeno označeni kot poslovna skrivnost, v takem primeru 

ima operater vsaj možnost, da še pred razkritjem podatkov pridobi ustrezno sodno zaščito. 

 

Zato predlagamo, da se drugi odstavek popravi ter dopolni tako, da glasi: 

(2) »V kolikor agencija po prehodnem posvetu z operaterjem ugotovi, da so bili 
podatki in informacije, ki jih je operater določil kot poslovno skrivnost, kot takšni določeni v 
nasprotju z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, oznake poslovna skrivnost za te podatke 
ne upošteva in ga o tem seznani. Ne glede na morebitno ugotovitev agencije, da podatki niso 
poslovna skrivnost, teh podatkov ne objavi ali ne razkrije tretjim, če je operater skladno z 
zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, zahteval uvedbo ustreznega postopka usmerjenega v 
izdajo začasne odredbe ter s tem seznanil agencijo.« 
 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nenad Šutanovac  

Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije  

 

 

 

 

 

 

 
Poslano naslovniku na elektronski naslov:  

info.box@akos-rs.si  
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