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Zadeva: Odgovori na pripombe zainteresirane javnosti k predlogu Splošnega akta za 
pregled in napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za 
gradnjo visokozmogljivih omrežij 
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) 
je na svoji spletni strani dne 18. 1. 2023 objavila predlog Splošnega akta za pregled in 
napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo 
visokozmogljivih omrežij (v nadaljevanju: predlog Splošnega akta) ter pozvala zainteresirano 
javnost, naj do vključno 20. 2. 2023 nanj poda pripombe, predloge ali dopolnitve. V 
navedenem roku je pripombe in predloge posredovala družba T - 2 d. o. o. (v nadaljevanju: 
T-2), te pa so bile dne 24. 2. 2023 objavljene na spletni strani Agencije, v nadaljevanju pa 
Agencija nanje podaja odgovore. 
 
 
T-2 uvodoma opozarja, da je predlog določbe tretjega odstavka 2. člena predloga Splošnega 
akta glede zahtev po dodatnih informacijah od investitorjev izrazito nedoločen, saj naj ne bi 
bilo jasno katere podatke bi Agencija lahko zahtevala ter kdaj bi jih bilo potrebno pridobiti. 
T-2 tudi meni, da je nabor podatkov za izvedbo geografskih pregledov znan, zato bi bilo 
potrebno jasneje določiti katere dodatne podatke naj bi Agencija lahko zahtevala, saj bi v 
nasprotnem primeru lahko prihajalo do nesorazmernih zahtev Agencije in s tem 
prekomernega obremenjevanja investitorjev v javna komunikacijska omrežja, kar pa tudi ni 
skladno z 265. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 
18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju: ZEKom-2). T-2 predlaga izbris oziroma spremembo odstavka 
na način, da se jasno in določno navede vse podatke in informacije, ki jih Agencija od 
investitorjev v javna komunikacijska omrežja lahko zahteva. 
 
Agencija uvodoma pojasnjuje, da ni imela namena na investitorje naslavljati nesorazmernih 
zahtev za posredovanje podatkov v nasprotju z določbami ZEKom-2 ter s tem povzročati 
nesorazmernih bremen. Agencija bo upoštevala in uporabila že zbrane podatke in podatke 
iz javnih evidenc, saj podpira vsakršno ponovno uporabo podatkov, kjer je to mogoče. V 
primeru dodatnih zahtev, Agencija pojasnjuje, da bodo le-te skladne s pravno podlago v 
ZEKom-2, ki v 265. členu določa, da morajo vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajajo elektronske komunikacijske storitve, 
pripadajoče zmogljivosti ali pripadajoče storitve Agenciji na podlagi njene pisne zahteve dati 
na voljo vse podatke in informacije, s katerimi razpolagajo, vključno z listinami in finančnimi 
podatki, ki jih Agencija potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti po tem zakonu, med drugim 
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za izvedbo njenih pristojnosti na področju gradnje, vključno s poizvedovanjem o napovedih 
postavitev omrežij iz 18. in 19. člena tega zakona (9. točka prvega odstavka 265. člena 
ZEKom-2). Agencija bo skladno s predlogom T-2 ta odstavek dopolnila, kot navedeno v 
nadaljevanju: 
 
(3) Agencija lahko od investitorjev ali upravljavcev javnega komunikacijskega omrežja in 
pripadajoče infrastrukture v razumnem roku zahteva dodatne informacije o posameznih 
delih komunikacijskega omrežja oz. omrežnih priključnih točk, če je to potrebno, skladno z 
deveto točko prvega odstavka 265. člena ZEKom-2. 
 
T-2 nadalje navaja, da predlog četrtega odstavka 2. člena predloga Splošnega akta ni skladen 
z 10. odstavkom 19. člena ZEKom-2, ki glede objave podatkov iz četrtega odstavka 18. člena 
ZEKom-2 določa dolžnost Agencije po objavi. T-2 predlaga spremembo odstavka, da bi jasneje 
določal dolžnost Agencije po objavi zbranih podatkov in območij, kjer ni predvideno omrežje 
s hitrostjo najmanj 100 Mbit/s, v kolikor jih je določila oz. izbris odstavka zaradi enake 
določbe ZEKom-2. 
 
Agencija pojasnjuje, da četrti odstavek 18. člena ZEKom-2 ne nalaga obveznosti določitev 
območij, kjer ni predvideno omrežje s hitrostjo najmanj 100 Mbit/s, zato do objave po 10. 
odstavku 19. člena pride zgolj, če ta določi. Agencija glede na svoje pristojnosti odloči v 
kakšnem obsegu bo upoštevala zbrane podatke, skladno s tretjim odstavkom 18. člena 
ZEKom-2. Med drugim je tako, skladno z načelom transparentnosti, v 5. členu predloga 
Splošnega akta predlagala objavo namer, ob vsakokratnem zagotavljanju varovanja 
poslovnih skrivnosti. Namen transparentne objave je povezan tudi z zmanjšanjem stroškov 
izgradnje zelo visoko zmogljivih omrežij (VHCN) ter spodbujanjem souporabe in skupne 
gradnje ter s krepitvijo investicijske predvidljivosti deležnikov na infrastrukturnem trgu 
elektronskih komunikacij. Kljub temu se Agencija v izogib nejasnosti in ob dejstvu, da že sam 
ZEKom-2 ustrezno določa to obveznost, strinja s predlogom T-2, da se četrti odstavek 2. člena 
predloga Splošnega akta izbriše. 
 


