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Zadeva: Pripombe SOEK k predlogu novega Splošnega akta o preglednosti in 

objavi informacij 
 
Zveza: Objava na spletni strani AKOS z dne 28.11.20221. Sklicna številka: 0073-

37/2022. 
 
 
Spoštovani, 
 
v Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK)2, pri Združenju za informatiko in 
telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo preučili predlog novega 
Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij (splošni akt), ki ga je naslovni organ objavil 
28.11.2022. 
 
Kot smo opozorili že v pripombah k predlogu nekaterih drugih splošnih aktov, tudi tokrat 
ugotavljamo, da gre za pomanjkljivo objavo predlaganih sprememb brez ustrezne obrazložitve 
razlogov za spremembe v primerjavi s trenutno veljavnim splošnim aktom, ki ureja predmetno 
področje3. V nadaljevanju predstavljamo konkretne predloge: 
 

1. Namen 197. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 
151/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), ki je podlaga za sprejem obravnavanega predloga 
splošnega akta, je zagotoviti končnim uporabnikom razpoložljivost preglednih, 
posodobljenih in primerljivih informacij o ponudbah in storitvah operaterjev, pri čemer 
člen izrecno govori o OBJAVI informacij. Člani SOEK menimo, da z objavljenimi 
vsebinami in načinom njihove objave na naših spletnih straneh že izpolnjujemo 
zakonsko zahtevo po objavi informacij v jasni in razumljivi obliki, kar nenazadnje 
potrjujejo tudi odločbe naslovnega organa, izdane v nadzornih postopkih. Navedeni 
člen v 3. odstavku daje podlago za določanje obsega informacij, ki naj jih operaterji 
sami zagotovijo, pri čemer se lahko predpišejo dodatne zahteve glede oblike in načina 
objave, ne pa dodatni kanali, kjer se te informacije zagotavljajo. Objava v smislu 
zakona je torej objava na internetni strani, ne pa hkratno vročanje tiskanih različic v 
poslovalnicah, zagotavljanje v uporabniških profilih itd.. Živimo v informacijski družbi 
in takšen pristop tudi spodbuja vse deležnike k uporabi digitalnih vsebin ter 
informacijskih tehnologij. Smiselno je kvečjemu tiskanje podatkov v poslovalnicah na 
izrecno zahtevo oseb, ki iz kakšnega razloga ne morejo ali ne želijo dostopati do njih 

                                                           
1  https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/agencija-pripravila-predlog-novega-splosnega-akta-
o-preglednosti-in-objavi-informacij  
2 Člani: A1 Slovenija, d.d., Telekom Slovenije, d.d., Telemach, d.o.o., HOT mobil, d.o.o., T-2, d.o.o.  
 
3 Splošni akt o objavi informacij o veljavnih tarifah: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-
0645/splosni-akt-o-objavi-informacij-o-veljavnih-tarifah  



 

 

prek spletne strani. Tak način je bolj prijazen do okolja in tudi ni smiselno, da je v 
poslovalnicah kup dokumentacije, ki je nihče ne uporablja ali pogleda. Upoštevajoč vse 
storitve, ki se nudijo, je te dokumentacije res veliko in verjetno bi se uporabniki tudi 
težko znašli. Zato je bolj smotrno, da se posameznemu naročniku na njegovo izrecno 
zahtevo natisne to, kar pride zanj v poštev. (V tem smislu beremo tudi peti odstavek 
9. člena obravnavanega splošnega akta. Če je mišljeno drugače, prosimo, naj se zapiše 
tako, da bo jasno, da se zagotovijo pogoji zgolj na zahtevo (o tem več spodaj)). 
Skladno s tem tako predlog splošnega akta občutno prekorači obseg zakonskih določb, 
kar je v nasprotju z načelom zakonitosti. 

 
Poleg tega je zahteva splošnega akta iz drugega in tretjega odstavka 4. člena 
nesorazmerna, zlasti v točkah 4 (informacije o zaračunavanju pribitkov za mobilne 
storitve), 5 (podatki o pogodbeni vezavi in strošek predčasne prekinitve), 6 (podatki o 
ugodnostih, čas do izteka veljavnosti ugodnosti in cena, ki se bo zaračunavala po 
izteku) in 7 (splošni pogoji in ceniki, pri čemer so lahko objavljeni le tisti, ki zavezujejo 
posameznega končnega uporabnika). Vse navedene informacije bomo izvajalci javnih 
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom zagotavljali že skladno s 186. 
(zagotavljanje informacij pred sklenitvijo pogodbe), 187. (povzetek pogodbe) in 188. 
členom (naročniška pogodba) ZEKom-2. Personalizacija podatkov na uporabniškem 
profilu vsakega posameznega končnega uporabnika na način, kot ga predvideva 
predlog splošnega akta, na strani operaterjev z obstoječimi kadrovskimi in finančnimi 
resursi ni mogoča. Poleg tega pa bi z objavo informacij na uporabniškem profilu od 4. 
do 7. točke tretjega odstavka 4. člena predloga splošnega akta zgolj podvajali 
informacije, ki so končnemu uporabniku zagotovljene že v naročniški pogodbi in njenih 
sestavnih delih. Trenutna zakonodaja, upoštevajoč tudi ZVPot-1, končnega uporabnika 
zasipa z vsemi informacijami, ki se z istovrstno vsebino pojavljajo v različnih 
dokumentih, ki mu morajo biti dostavljeni. Tako je tudi s tega vidika nujna pazljivost 
zahtev, kje vse naj se te informacije pojavljajo, da ne bi njihova množičnost povzročila 
nepreglednosti in nejasnosti, kar je ravno nasprotno od želenega učinka tega splošnega 
akta.  
 
Skladno s tem člani SOEK predlagamo v prvi vrsti črtanje drugega in tretjega 
odstavka 4. člena. 
 
Podredno pa predlagamo vsaj črtanje 4., 5., 6. in 7. točke tretjega odstavka 4. člena 
splošnega akta in dopolnitev navedenega odstavka z določilom, da izvajalec izpolnjuje 
pogoje iz tega odstavka, če končnemu uporabniku omogoča dostop do naročniške 
pogodbe in njenih sestavnih delov preko uporabniškega profila ali katerikoli drug način.  

 
2. Po mnenju SOEK predlog splošnega akta v tretjem in četrtem odstavku 5. člena širi 

določbe zakona, saj slednji nikjer ne daje podlage za določbo, s katero se izvajalcem 
nalaga, na kakšen način naj konstruirajo svojo spletno stran. Že z jasno in razumljivo 
obliko, ki jo predpisuje zakon v prvem odstavku 197. člena, je zagotovljeno, da se 
končnemu uporabniku zagotovi potrebne informacije. Tudi sam predlog splošnega akta 
v prejšnjih odstavkih tega člena navaja zaveze, ki pripeljejo do cilja, da so informacije 
dostopne in razumljive. Zato predlagamo, da se tretji in četrti odstavek črtata.  
 
Četrti odstavek 5. člena predloga splošnega akta med drugim zahteva, da morajo biti 
vse pomembne informacije največ dva klika stran od naslovne strani operaterja. 
Poudarjamo, da k večji preglednosti objavljenih informacij bistveno prispeva tudi 
struktura spletne strani (ustrezna organizacija vsebin na poglavja in podpoglavja). 
Menimo, da bi vztrajanje pri zahtevi po oddaljenosti pomembnih informacij »največ 
dva klika stran« ustvarilo nepregledne sezname različnih informacij na spletni straneh 
izvajalcev storitev, s čimer bi dosegli ravno nasprotni učinek od želenega. Kot smo 
navedli tudi v predhodni točki, člani SOEK že izpolnjujemo zakonsko zahtevo po objavi 
informacij v jasni in razumljivi obliki. Posledično podredno predlagamo, da se iz 
četrtega odstavka 5. člena predloga splošnega akta črta druga poved, ki se glasi: »Od 
naslovne strani se ne sme nahajati več kot dva klika stran.« 



 

 

 
3. Predlagamo dopolnitev drugega odstavka 9. člena predlaganega splošnega 

akta, in sicer na način, da se za celotnim besedilom doda nov stavek, kot sledi: 
»Izvajalci na svojih spletnih straneh objavijo splošne pogoje, katerih 
veljavnost se je iztekla pred 2 leti ali manj.« Trenutno v predlogu splošnega akta 
namreč ni jasno, koliko stare splošne pogoje in cenike moramo imeti izvajalci storitev 
objavljene na svojih spletnih straneh. 
 

4. Šesti odstavek 9. člena predloga splošnega akta predvideva, da operater končnemu 
uporabniku praviloma izroči splošne pogoje v fizični obliki, v elektronski obliki pa mu 
jih lahko posreduje le izjemoma (če se končni uporabnik s tem strinja). V zvezi s tem 
poudarjamo, da celotna družba z namenom večje ekonomičnosti stremi k digitalizaciji 
obstoječih procesov. Izročanje splošnih pogojev v papirni obliki bi pomenilo korak nazaj 
v že doseženem razvoju. Menimo, da bi moralo biti posredovanje splošnih pogojev v 
elektronski obliki prva izbira, njihovo posredovanje v fizični obliki pa izjema, ki se je 
lahko poslužujejo predvsem starejši uporabniki oziroma tisti, ki niso vešči 
elektronskega poslovanja ali preprosto želijo imeti pri sebi fizične kopije. Skladno z 
navedenim predlagamo spremembo besedila šestega odstavka 9. člena predloga 
splošnega akta, tako da se bo ta glasil: »Izvajalci iz prejšnjega odstavka lahko 
splošne pogoje ob sklenitvi pogodbe posredujejo v elektronski obliki na naslov 
končnega uporabnika, na njegovo izrecno zahtevo pa mu jih izročijo v fizični 
obliki, razen ko ima končni uporabnik možnost sam pridobiti dokumente v 
uporabniškem profilu. Splošni pogoji v elektronski in fizični obliki so si 
enakovredni.« Na tak način (1) smo bolj okoljevarstveni (kar je navsezadnje tudi 
skladno z zavezo k bolj trajnostni regulaciji Agencije), saj se papirno poslovanje omeji 
na najbolj nujno, (2) končni uporabnik pridobi vse informacije, ki jih želi in potrebuje. 

 
5. Implementacija obravnavanega splošnega akta bo zahtevna, predvsem zaradi 

izpolnitve zaveze, da morajo biti vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, 
zagotovljene na način in v obliki, ki omogoča dostop končnemu uporabniku invalidu, 
vključno z možnostjo strojnega branja (11. člen predloga splošnega akta). Skladno s 
tem predlagamo, da se rok za začetek veljavnosti splošnega akta podaljša, 
tako da bo pričel veljati oz. se uporabljati z dnem, do katerega smo operaterji 
dolžni prilagoditi svoje splošne pogoje določbam ZEKom-2 (to je devet 
mesecev po uveljavitvi ZEKom-2), saj je vsebinsko del celotnega nabora 
sprememb, ki jih moramo ponudniki storitev implementirati. S tem bi se izognili 
marsikateri napaki in morebitnem podvajanju dela. 12. člen naj se spremeni tako, 
da bo začetek veljavnosti tega (in vseh drugih splošnih aktov) usklajen z 
uveljavitvijo novih splošnih pogojev po ZEKom-2 (10. 8. 2023) ali kasneje, saj 
bomo imeli v nasprotnem primeru kolizijo različno veljavnih splošnih aktov in pogojev, 
pri čemer se ti marsikje prepletajo. Npr. raven kakovosti storitev bo določena z novim 
splošnim aktom (199. člen ZEKom-2), prav tako bo s strani izvajalcev storitev 
(najverjetneje) definirana v splošnih/posebnih pogojih. Takrat bo lahko tudi opisana 
na spletni strani izvajalcev storitev in tudi skladno s predmetnim splošnim aktom 
povezana na mesto, kjer naj bi bila ta minimalna kakovost navedena. Če bo Splošni 
akt o preglednosti in objavi informacij stopil v veljavo prej od splošnega akta po 199. 
členu ZEKom-2, bo lahko zagotovljena polovična rešitev, ki jo bo potrebno ob 
uveljavitvi ostali splošnih aktov in po 10. 8. 2023 izvesti ponovno. Ker je takšnih 
obveznosti v teku implementacije ZEKom-2 (in hkrati ZVPot-1) zelo veliko, 
predlagamo, da z upoštevanjem našega predloga vsaj v tem smislu implementacija 
nove zakonodaje olajša delo tako izvajalcem storitev kot končnim uporabnikom. 

 
Glede na vse navedeno menimo, da je za predlagane spremembe potreben tehten premislek 
in posvet z zainteresirano javnostjo, kjer bi se preučilo možnosti v okviru javnega interesa in 
interesa končnih uporabnikov preden se sprejme neživljenjske spremembe, ki bi na trgu 
utegnile povzročiti zmedo in materialno škodo, ne da bi zares dosegle svoj legitimni cilj. 
 



 

 

Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo. 
 
S spoštovanjem. 
 
Martina Denovnik 
Predsednica SOEK 

 
Nenad Šutanovac, direktor 
Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS 
 
 
 
 


