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Cilji

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) si želimo s 
trajnostno usmerjenostjo na okoljskem, družbenem in upravljavskem nivoju prispevati 
k ustvarjanju varnejše prihodnosti. Pri tem se zavedamo pomena digitalne in zelene 
transformacije. Za doseganje zastavljenih ciljev si prizadevamo preko samega upravljanja 
organizacije kot tudi preko regulacije, ki jo izvaja AKOS.

Trajnostni razvoj AKOS temelji na treh osnovnih stebrih: nizkoogljična organizacija, 
partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem in trajnostna regulacija.

Nizkoogljična 
organizacija

Partnerstvo 
z zaposlenimi 
in družbenim 

okoljem

Trajnostna 
regulacija

Stebri trajnostne strategije AKOS



Po posameznih stebrih smo na AKOS definirali ključne gradnike in aktivnosti, ki so navedeni v 
nadaljevanju. 

1. NIZKOOGLJIČNA ORGANIZACIJA

Agencija se zaveda, da je za zagotavljanje nizkoogljične organizacije poleg zaveze same 
organizacije pomembno tudi proaktivno delovanje organizacije v smeri osveščanja njenih 
zaposlenih. S tem namenom agencija pri svojem poslovanju stremi k čim manjšemu 
ogljičnemu odtisu tako nje same, kot njenih zaposlenih.

Gradnik Aktivnosti

Izboljšanje energijske 
učinkovitosti

  energijsko varčno ogrevanje in ohlajanje prostorov agencije
  zamenjava ne-funkcionalne opreme z energijsko učinkovitimi 
  izdelki
  varčna uporaba električne energije

Ravnanje z odpadki   ločevanje odpadkov
  uporaba okolju prijazne embalaže oziroma embalaže za 
  večkratno uporabo
  stalno mesto za odpadni papir
  recikliranje pisarniških odpadkov

Digitalizacija poslovanja   uvedba digitalizacije na vseh sektorjih v pristojnosti AKOS
  e-poslovanje na vseh nivojih (tudi znotraj AKOS)

Pisarniški papir   uporaba recikliranega papirja
  zmanjšanje uporabe papirja in nepotrebnega tiska gradiv
  zbiranje starih publikacij in predaja teh v po-uporabo

Elektronska pisarniška 
oprema

  nakup energijsko učinkovite opreme
  po-uporaba rabljene opreme
  skrb za recikliranje odpadne elektronske opreme
  skrb za redno vzdrževanje opreme
  uporaba baterij, ki omogočajo ponovno polnjenje

Čistila in čiščenje   uporaba okolju prijaznih čistil
  zmanjšanje količine odpadne embalaže

Zeleno javno naročanje   dosledno spoštovanje Uredbe o zelenem javnem naročanju 
  (tudi pri enostavnih postopkih nabave)
  racionalno naročanje 

Trajnostna mobilnost   spodbujanje zaposlenih k uporabi javnega prevoza, koles,  
  skirojev, za vožnjo na in iz dela ter spodbujanje deljenega 
  prevoza
  zmanjšanje fizičnih službenih poti ter več virtualnih udeležb
  delno opravljanje dela od doma, kjer narava dela to omogoča
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2. PARTNERSTVO Z ZAPOSLENIMI IN DRUŽBENIM OKOLJEM

Odgovoren odnos do zaposlenih je eden izmed ključnih stebrov trajnostnega razvoja AKOS, 
hkrati pa je dobro poslovanje agencije odvisno od dobrega kadra. S tem namenom AKOS pri 
razvoju trajnostne politike zasleduje cilj, da pri izvajanju svojih zakonskih pristojnosti skrbi 
tudi za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih.

Gradnik Aktivnosti

Izobraževanje   osveščanje zaposlenih na področju okoljske problematike
  kontinuirano in sistematično izobraževanje za zaposlene

Razvoj zaposlenih   redna skrb za razvoj zaposlenih
  razvoj kompetenc in znanja zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih   skrb za organizacijsko klimo in zadovoljstvo pri delu
  zagotavljanje koncepta prilagodljivega delovnega časa
  možnost delnega opravljanja dela od doma, kjer narava dela 
  to omogoča

Nediskriminacija   zagotavljanje enakosti med spoli
  zagotavljanje enakih zaposlitvenih možnosti

Zdravje in varnost pri 
delu

  spodbujanje promocije zdravja
  izobraževanja zaposlenih na področju varnosti pri delu
  zagotovitev osebne varovalne opreme zaposlenim glede na 
  naravo delovnega mesta

Družbena odgovornost 
in integriteta

  poročanje o okoljski in družbeni odgovornosti
  učinkovito vodenje agencije
  nabava okolju prijaznih izdelkov

Družini prijazna 
organizacija

  pridobitev certifikata družbeno odgovorne organizacije
  usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Medgeneracijsko 
sodelovanje

  aktivnosti in izobraževanja na področju medgeneracijskega 
  sodelovanja
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3. TRAJNOSTNA REGULACIJA

AKOS kot neodvisni regulatorni organ lahko tudi v okviru nalaganja regulatornih obveznosti 
in nadzora zakonskih obveznosti pomembno pripomore k zmanjšanju vplivov elektronsko 
komunikacijske infrastrukture na okolje. 

Gradnik Aktivnosti

Zmanjševanje vplivov 
na okolje pri umeščanju 
infrastrukture v prostor

  spodbujanje skupne uporabe infrastrukture
  zagotavljanje učinkovite rabe radiofrekvečnega spektra
  omogočanje gostovanja na omrežjih med operaterji

Telekomunikacijska 
oprema 

  spodbujanje operaterjev k trajnostnemu pristopu pri nakupu 
  in ponujanju opreme

Spodbujanje digitalizacije 
in e-storitev

  spodbujanje investicij v gradnjo visokozmogljivih 
  širokopasovnih omrežij za doseganje večje povezljivosti
  informacijsko in medijsko opismenjevanje prebivalstva 

Zmanjšanje vplivov pri 
zagotavljanju poštnih 
storitev

  spodbujanje izvajalcev poštnih storitev k uporabi zelene 
  transportne opreme in digitalnih dostavnih poti

Zmanjšanje vplivov pri 
opravljanju železniškega 
potniškega prometa

  spodbujanje digitalizacije železniškega prometa
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