
PRILOGA – predlogi A1 Slovenija k predlogu Splošnega akta o dostopu 

do obstoječe fizične infrastrukture 

 

Doda se novi 4. odstavek 3. člena 

Predlagamo, da se 3. členu doda novi 4. odstavek, ki se glasi: 

(4) Za prejem prošenj prosilcev, infrastrukturni operaterji na spletni strani objavijo kontaktno točko 

ter najmanj naslednje podatke: ime in priimek kontaktne osebe pri infrastrukturnem operaterju, 

službeni elektronski naslov in službena telefonska številka. Ne glede na to sme prosilec prošnjo za 

dostop infrastrukturnemu operaterju poslati tudi s priporočeno poštno pošiljko na njegov sedež. 

Utemeljitev predloga: 

Praksa je pokazala, da vloge prosilcev pri infrastrukturnih operaterjih ne pridejo dovolj hitro do 

odgovorne osebe, kar povzroča zastoje v procesu obravnave prošenj (pri čemer s prejemom prošnje 

že teče zakonski  rok za sklenitev morebitnega dogovora), zato je potrebno, da se določi obveznost 

infrastrukturnih operaterjeva, da vzpostavijo kontaktne točke, na katero se lahko pošiljajo prošnje za 

dostop. Še vedno je ohranjena možnost, da prosilec prošnjo za dostop infrastrukturnemu operaterju 

naslovi s priporočeno poštno pošiljko, kar zagotavlja največjo stopnjo sledljivosti oziroma možnosti 

dokazovanja dejstva vložene vloge za primer, da infrastrukturni operater svoje sodelovalne dolžnosti 

ne bi izpolnjeval. 

Predmetni predlog povzema priporočilo iz točke VI. Priporočila v zvezi s skupno uporabo fizične 

infrastrukture, hkrati pa je tudi skladen z namenom 8. odstavka 139. člena ZEKom-2, saj je na ta način 

s podzakonskim aktom opredeljen začetek teka roka, določenega v 7. odstavku navedenega člena. Z 

opredelitvijo v (zavezujočem) podzakonskem predpisu bo Agencija mnogo lažje izvedla prekrškovne 

postopke, ki so za kršitev 139. člena ZEKom-2 opredeljeni v 299. členu ZEKom-2. 

 

Dodata se nova 3. in 4. odstavek 4. člena 

Predlagamo, da se 4. členu dodata nova 3. in 4. odstavek ter se obstoječi odstavki ustrezno 

preštevilčijo.  

Predlog novega 3. odstavka se glasi: 

(3) Infrastrukturni operater je dolžan v roku 3 delovnih dni od prejema prošnje prosilcu potrditi njen 

prejem, v roku 8 dni od prejema prošnje pa prosilca opozoriti na morebitne pomanjkljivosti prošnje. 

V roku 15 dni od prejema popolne prošnje za dostop in prejema dodatnih informacij iz 2. odstavka 

tega člena, če jih je od prosilca utemeljeno zahteval, je infrastrukturni operater prosilcu dolžan 

podati ponudbo za dostop, v kateri prosilcu opredeli pogoje za dostop do fizične infrastrukture, ki je 

predmet prošnje, vključno s ceno, ali pa v istem roku prosilcu sporočiti, da prošnji ni mogoče ugoditi 

ter opredeljeno navesti razlog zavrnitve. Infrastrukturni operater je dolžan v ponudbi opredeliti tudi 

vse  ostale bistvene pogoje najema svoje infrastrukture. 

Utemeljitev predloga: 

Splošni akt infrastrukturnim operaterjem ne nalaga obveznosti aktivnega dogovarjanja s prosilcem za 

dostop do fizične infrastrukture, kar pa je po našem mnenju materialni del predmetnega akta – 

Agencija za izvajanje 139. člena ZEKomn-2 izda splošni akt. Predlagana dopolnitev akta 



infrastrukturnemu operaterju nalaga proaktivno sodelovanje (pogajanje) s prosilcem. Predlagana 

dopolnitev ne posega v 6. odstavek 139. člena ZEKom-2, ki določa, da mora infrastrukturni operater 

razloge za zavrnitev dostopa sporočiti v dveh mesecih od prejema popolne prošnje za dostop, saj zakon 

določa le skrajni rok za podajo obrazložitve zavrnitve, ne pa rok za sprejem odločitve. 

Predmetni predlog povzema priporočilo iz točke VII. in  predvsem točke VIII. Priporočila v zvezi s skupno 

uporabo fizične infrastrukture, hkrati pa je predlog skladen z namenom 8. odstavka 139. člena ZEKom-

2, saj je na ta način s podzakonskim aktom, v izogib nesporazumom in neutemeljenim zavlačevanjem 

s stani infrastrukturnega operaterja, natančneje opredeljen postopek pogajanj med prosilcem in 

infrastrukturnim operaterjem, kamor seveda šteje tudi navedba rokov, ki so bistveni za nemotena 

pogajanja. Z opredelitvijo v (zavezujočem) podzakonskem predpisu bo Agencija mnogo lažje izvedla 

prekrškovne postopke, ki so za kršitev 139. člena ZEKom-2 opredeljeni v 299. členu ZEKom-2. 

 

Predlog novega 4. odstavka 4. člena: 

(4) Če se infrastrukturni operater v pogojih ponudbe iz prejšnjega odstavka sklicuje na katerikoli 

pravni akt, ki ni javno objavljen predpis, ga je odgovoru na prošnjo in njegovi ponudbi prosilcu dolžan 

priložiti, sicer se nanj ne  more kasneje uspešno sklicevati. 

Utemeljitev predloga: 

Pričakovati je, da bodo infrastrukturni operaterji sprejeli akte, v katerih bodo vnaprej opredelili pogoje 

za dostop do njihove fizične infrastrukture (vzorčne ponudbe, pravilnike), da teh pogojev ne bo 

potrebno oblikovati za vsako prošnjo posebej. Za jasnost vsebine ponudbe je potrebno določiti, da so 

infrastrukturni operaterji tovrstne pravne akte dolžni priložiti svoji ponudbi, oziroma odgovoru prosilcu 

na prošnjo za dostop. V nasprotnem primeru, se infrastrukturni operater ne more uspešno sklicevati 

na interne akte, če prosilcu niso poznani še preden je sklenil dogovor z infrastrukturnim operaterjem. 

Ne zadostuje, da se prosilec z njimi seznani v prostorih infrastrukturnega operaterja. 

 

----konec dokumenta--- 


