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Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbe o posredovanju 
in ponovni uporabi informacij javnega značaja, izdaja direktorica Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji Katalog informacij javnega značaja, ki je 
izdelan skupno za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ter za 
osnovne informacije ter informacije o povezavah za Svet za elektronske komunikacije 
Republike Slovenije in Svet za radiodifuzijo. Oba sveta sicer nista organa agencije imata pa 
določeno vlogo pri odločitvah agencije. 

 
1 Osnovni podatki o katalogu 
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
Naziv organa: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije  
Sedež organa: Stegne 7, p. p. 418, 1000 Ljubljana 
Telefon (centrala): 01 583 63 00 
Telefaks: 01 511 11 01 
Odgovorna oseba: mag. Tanja Muha, direktorica 
Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2005 
Datum zadnje spremembe: 05.06.2019 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.akos-rs.si 
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na sedežu agencije. 

 
Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike  Slovenije 
Naziv organa: Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
Sedež organa: Stegne 7, 1000 Ljubljana 
Telefon (centrala): 01 583 63 00 
Telefaks: 01 511 11 01 
Predsednik sveta: Luka Dekleva,   
Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2005 
Datum zadnje spremembe: 05.06.2019 
 
Informacije o Svetu agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
(Svet AKOS) so dostopne na spletnem naslovu: http://www.akos-rs.si/svet-akos 
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na sedežu agencije. 

 
Svet za elektronske komunikacije Republike  Slovenije 
Naziv organa: Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije 
Sedež organa: Stegne 7, 1000 Ljubljana 
Telefon (centrala): 01 583 63 00 
Telefaks: 01 511 11 01 
Predsednik sveta: Dr. Slavko Žitnik 
Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2005 
Datum zadnje spremembe: 05.06.2019 
Informacije o Svetu za elektronske komunikacije so dostopne na spletnem naslovu: 
http://www.sek-rs.si  
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na sedežu agencije. 

 
Svet za radiodifuzijo  
Naziv organa: Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije 
Sedež organa: Stegne 7, 1000 Ljubljana 
Telefon (centrala): 01 583 63 00 
Telefaks: 01 511 11 01 
Predsednik sveta: Aleš Lipičnik 
Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2005 
Datum zadnje spremembe: 05.06.2019 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.akos-rs.si/
http://www.akos-rs.si/svet-akos
http://www.sek-rs.si/


 

Informacije o Svetu za radiodifuzijo so dostopne na spletnem naslovu: http://www.srdf.si/  
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na sedežu agencije. 

 

http://www.srdf.si/


 

2 Splošni podatki 
 

2.1 Kratek opis delovnega področja  
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
 
Agencija je neodvisna organizacija, ki opravlja naloge, določene z Zakonom o elektronskih 
komunikacijah, Zakonom o poštnih storitvah, z Zakonom o medijih, Zakonom o avdiovizualnih 
medijskih storitvah in Zakonom o železniškem prometu z namenom regulacije trga elektronskih 
komunikacij, vključno z radijsko in TV dejavnostjo, pošte in železniškega prometa.  
 
Agencija si s svojim delovanjem prizadeva za zagotavljanje primernih pogojev za razvoj 
konkurence, omogočanje svobodne gospodarske pobude, upravljanje radio frekvenčnega 
spektra in elementov oštevilčenja, spodbujanje razvoja novih, kakovostnih, sodobnih, varnih 
in cenovno dostopnih storitev po meri uporabnikov ter zagotavljanje pogojev za razvoj radijskih 
in TV programov. 
 

Direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

Pristojnosti direktorja agencije so:  

 zastopa in predstavlja agencijo, 
 vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo ter sprejme statut agencije, 
 vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti 

agencije, 
 izdaja posamične akte ter sprejema splošne akte in priporočila iz pristojnosti agencije, 
 varuje zaupnost podatkov agencije skladno s tem zakonom in drugimi zakoni s 

področja njenega delovanja, vključno s poslovnimi skrivnostmi drugih pravnih oseb, 
do katerih ima dostop pri izvajanju svojih nalog, 

 pripravi in predloži svetu agencije v sprejem predlog programa dela, finančnega 
načrta in letnega poročila ter sodeluje s svetom agencije v skladu z njunimi 
pristojnostmi, 

 sodeluje s posvetovalnimi sveti s področja delovanja agencije v skladu z njihovimi 

pristojnostmi. 
 direktor lahko izmed vodij sektorjev na agenciji imenuje do dva namestnika, ki v 

odsotnosti direktorja ter v primeru prenehanja z delom iz tretjega odstavka 183b 
člena ZEKom-1, na podlagi njegovega pooblastila vodita, predstavljata in zastopata 
agencijo.  

Svet AKOS (Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije) 

Svet AKOS je organ agencije, ki je bil ustanovljen z ZEKom-1. Njegove pristojnosti so: 

  sprejema svoj poslovnik, 
  sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo, 
  spremlja uresničevanje programa dela in finančnega načrta, 
  daje soglasje k statutu, ki ga sprejeme direktor agencije, 
  predlaga razrešitev direktorja agencije, 
  predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja agencije, 
  predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije. 

Delovanje Sveta AKOS opredeljuje ZEKom-1 od 174. do 180. člena. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5556
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405


 

 

 
 
Organa, ki nista organa AKOS (Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
RS), vendar imata določeno povezavo z AKOS 
 
Svet za elektronske komunikacije 
 
 
Svet za elektronske komunikacije je organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga 
elektronskih komunikacij. Skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah, daje svet 
mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno 
glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem 
področju.  
 
Delovno področje  sveta določa Zakon o elektronskih komunikacijah, delovanje sveta pa je 
urejeno s poslovnikom. 
 
Svet za elektronske komunikacije objavlja svoje informacije na svoji spletni strani.  

 
Svet za radiodifuzijo 
Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki v skladu s 100. členom Zakona o medijih 
  

 daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih 
zahtev in omejitev iz tega zakona; 

 

 daje agenciji obrazložen predlog izbire ponudnikov na javnih razpisih za dodelitev 
radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije; 

 daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, prenosu in razveljavitvi odločbe o dovoljenju 
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti; 

 daje agenciji predhodno mnenje o dodelitvi oziroma odvzemu statusa lokalnega, 
regionalnega in študentskega radijskega ali televizijskega programa; 

 daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o dodelitvi ali odvzemu statusa 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa; 

 daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o omejevanju koncentracije; 

 ocenjuje stanje radijskih in televizijskih programov; 

 predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za opredelitev lokalnih in regionalnih 
vsebin, postopek in pogoje za pridobitev statusa programov posebnega pomena ter 
merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih programov 
iz tega zakona; 

 daje soglasje k predpisu, s katerim se določita postopek izdaje, podaljšanja, prenosa, 
spremembe, preklica, razveljavitve in prenehanja odločbe o izdaji dovoljenja za 
radijsko in televizijsko dejavnost ter njena vsebina; 

 predlaga način in merila za oblikovanje seznama dogodkov, pomembnih za javnost 
Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, 
ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama; 

 daje soglasje agenciji k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki 
Sloveniji; 

 za Državni zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije 
in predloge za izboljšanje stanja; 

 opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi in zakonom, ki 
ureja elektronske komunikacije; 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL105
http://www.sek-rs.si/


 

 v skladu s 13. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija daje agenciji predhodno 
mnenje o izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc javnemu zavodu RTV Slovenija. 

 
Delovno področje sveta je določeno z Zakonom o Medijih, Zakonom o elektronskih 
komunikacijah ter Zakonom o Radioteleviziji Slovenija,  delovanje sveta pa je urejeno s 
poslovnikom. 
 
Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije je neodvisno posvetovalno telo in objavlja svoje 
informacije na svoji spletni strani, ki se nahaja na : http://www.srdf.si/  

 
 
2.2 Organizacija  
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
Vodstvo agencije 
direktorica: mag. Tanja Muha 
namestnik direktorja: mag. Mark Pohar 
namestnica direktorja: Brigita Kozlevčar Žorga 
svetovalka za odnose z javnostmi: mag. Tina Čuček Šmid 
 
Svet agencije – predsednik: Luka Dekleva, člani: mag. Marko Mišmaš, Marjan Turk, dr. Uroš 
Svete, mag. Matej Mencej,. 

Sektor za regulacijo telekomunikacij 
Vodja po pooblastilu Nataša Vidmar Kraljević 
Telefon: +386 1 583 63 45 

Sektor za elektronske medije 
Vodja Tomaž Gorjanc 
Telefon: +386 1 583 63 61 
 
Sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra 
Vodja Janja Varšek 
Telefon: +386 1 583 63 43 

Sektor za meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra 
Vodja Matija Brodnik 
Telefon: +386 1 583 63 79 

Sektor za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev 
Vodja Nataša Kocjančič 
Telefon: +386 1 583 63 90 

Sektor za regulacijo trga železniških storitev 
Vodja mag. Jožef Dajčman 
Telefon: +386 1 583 63 30 

Sektor za nadzor operaterjev 
Vodja Katja Kmet Vrčko 
Telefon: +386 1 583 63 29 

Sektor za pravne zadeve 
Vodja Mark Pohar 
Telefon: +386 1 583 63 40 

http://www.srdf.si/sl/poslovnik
http://www.srdf.si/


 

Sektor za ekonomske analize 
Vodja Nataša Vidmar Kraljević 
Telefon: +386 1 583 63 45 
 
Sektor za podporne dejavnosti 

Vodja Brigita Kozlevčar Žorga 

Telefon: +386 1 583 63 31 

Sektor za spremljanje infrastrukturnih investicij 
Vodja Primož Uršič 
Telefon: +386 1 583 63 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Organigram 

 

 

 



 

 
 
 
Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije 
 
Svet ima enajst članov ter sekretarko. 
 
Člani sveta: 
Dr. Slavko Žitnik – predsednik  
Mladen Bijeljac – namestnik predsednika 
Dr.  Dušan Caf  
Mag. Simon Sirc  
Aleksander Bucik 
Janez Kožuh 
Mag. Matjaž Likar 
Dr. Andrej Brodnik 
Rok Matjaž 
Dr. Konrad Steblovnik 
Boštjan Okorn 
 
 
Sekretarka: Zvonka Gabrijel,  
 
 
Svet je predstavljen na svoji spletni strani, ki se nahaja na naslednji povezavi: http://www.sek-
rs.si  
 

Svet za radiodifuzijo 
 
Svet ima sedem članov ter sekretarja 
 
Člani sveta:  
Aleš Lipičnik - predsednik 
Gorazd Škrabar - namestnik predsednika 
Jure Godler – član  
mag. Rina Klinar - članica 
mag. Mitja Kregar - član 
Samo Šter - član 
Rok Tomažinčič - član 
 
Sekretar: Martin Hari 
 
Svet je predstavljen na svoji spletni strani, ki se nahaja na naslednji povezavi: 
http://www.srdf.si/ 

 
2.3 Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja 
 
Eva Čarman 
Telefon: +386 1 583 63 26, 
e-naslov: info.box@akos-rs.si 
 

2.4 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) 
 
Andreja Mrak 
Kontaktna telefonska številka za DPO: +386 1 583 63 26 

http://www.sek-rs.si/
http://www.sek-rs.si/
http://www.srdf.si/


 

E-pošta: dpo@akos-rs.si   
 

2.5  Predpisi z delovnega področja Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Sveta za elektronske komunikacije Republike 
Slovenije in Sveta za radiodifuzijo 
 
Nacionalni predpisi: 
 
Povezava na državni register predpisov   
 
Zakon o elektronskih komunikacijah , okrajšava: ZEKom-1 
 
Zakon o medijih, okrajšava: Zmed 
 
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, okrajšava: ZAvMS 
 
Zakon o digitalni radiodifuziji , okrajšava: ZDRad 
 
Zakon o Radioteleviziji Slovenije, okrajšava:  ZRTVS-1    
 
Zakon o poštnih storitvah , okrajšava:  ZPSto-2 
 

Zakon o železniškem prometu  okrajšava  ZZelP 
 
Opomba: S klikom na povezavo se samodejno prikaže v rubriki »osnovni« neuradno 
prečiščeno besedilo zakona, s klikom na rubriko »strokovni« posameznega zakona lahko 
pregledujete podrejene predpise za vsak posamezen zakon, podatke o predpisih, na katere 
posamezen zakon vpliva ter zakonodajo ES povezano s predpisom. 

 
Predpisi Evropske unije  
 
Povezava na evropski register predpisov 
 

2.6. Seznam podatkov in dokumentov z delovnega področja  
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
 
Osnovni podatki o poslanstvu in ciljih agencije se nahajajo na spletni strani o agenciji. 
 

Agencija ima naslednje poslanstvo in vizijo 

Poslanstvo agencije je spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja 
operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter 
prevoznih storitev v železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in 
številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje 
pravic uporabnikov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji. 

Strateški cilji agencije so: 

 zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni, 

 zagotavljati dostopnost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po 
dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije, 

mailto:dpo@akos-rs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5056
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4461
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5556
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5056
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
http://www.akos-rs.si/o-agenciji


 

 ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnost 
elektronskih komunikacij, 

 zagotavljati učinkovito konkurenco na trgu, 

 zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki storitev, 

 spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja in 
razvoj gospodarstva z zagotavljanjem pogojev za nove investicije, 

 zagotavljati in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številskega 
prostora, 

 spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati 
razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših platform, 
da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov sprejem, 

 v skrbi za zaščito interesov javnosti glede programskih vsebin ter za zagotavljanje 
enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter 
ponudbe ostalih avdiovizualnih vsebin strokovno nadzirati izvajanje programskih 
zahtev in omejitev radijskih in televizijskih programov in obveznosti ostalih 
ponudnikov avdiovizualnih vsebin, 

 zagotavljati delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra 
za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države, 

 zagotovljati in nadzirati pravičen in enakopraven dostop do javne železniške 
infrastrukture in s tem povezanih storitev, 

 zagotavljati javnost svojega dela, 

 vzdrževati in nenehno izboljševati sistem upravljanja, ki zagotavlja, da agencija svoje 
naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo. 

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije  
 Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svet) je 

organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu 
interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, ki ga 
ustanovi državni zbor.  

 Svet skladno s poslovnikom o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike 
Slovenije z rednimi letnimi poročili. 

 Svet obvešča javnost o svojem delu s sporočili za javnost, predstavitvijo dela na 
novinarskih konferencah, objavami mnenj, priporočil in predlogov, objavami letnih 
poročil ter s posebnimi publikacijami. Sporočila med drugim objavlja na svojih spletnih 
straneh in socialnih omrežjih. 

 
Navedeni dokumenti so dostopni na spletni strani sveta. 
 
Svet skladno z ZEKom-1 Svet daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju 
elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s 
posebnimi socialnimi potrebami na tem področju. Agencija lahko glede zadev s področja 
elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za 
agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti. Mnenja, priporočila in predloge objavi 
agencija na svojih spletnih straneh http://www.akos-rs.si 

http://www.sek-rs.si/Domov.aspx


 

 
Svet za radiodifuzijo 
Skladno z nalogami, ki so določene v 100. členu Zakona o medijih, 13. členu Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija ter v veljavnem poslovniku, izdaja svet naslednje dokumente: 
 

 Pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in 
omejitev iz ZMed 

 Obrazložene predloge izbire ponudnikov na javnih razpisih za dodelitev radijskih 
frekvenc za opravljanje radiodifuzije 

 Predhodna mnenja glede odločb o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske 
dejavnosti 

 Predhodna mnenja glede statusa programa posebnega pomena 

 Predhodna mnenja o omejevanju koncentracije 

 Ocene stanj radijskih in televizijskih programov 

 Soglasja k splošnemu aktu o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti  

 Predlog načina in meril za oblikovanje seznama dogodkov, pomembnih za javnost 
Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, 
ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama 

 Soglasje k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Slovenije 

 Predhodna mnenja o izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc javnemu zavodu RTV 
Slovenija 

 Zapisnik rednih in izrednih sej. 

 Letna poročila za Državni zbor 
Svet za radiodifuzijo o svojih podatkih in delovanju obvešča javnost preko svoje spletne strani. 
 

2.7 Katalog postopkov 
Za vse postopke, ki jih agencija vodi na podlagi določil Zakona o elektronskih komunikacijah, 
Zakona o medijih, Zakona o poštnih storitvah in Zakona o železniškem prometu, ki se začnejo 
na zahtevo stranke velja, da mora vloga, poleg posebnih pogojev, določenih v zakonu in 
podzakonskih predpisih, vsebovati tudi vse sestavine, ki jih določa Zakon o splošnem 
upravnem postopku. 
 
Vloga se lahko vloži v pisni obliki tako, da se vloži ustno pri agenciji na zapisnik, izroči 
neposredno agenciji, pošlje po pošti, po elektronski poti ali po osebi, ki opravlja posredovanje 
vlog kot svojo dejavnost. Vloga mora biti napisana in lastnoročno podpisana, ali napisana v  
elektronski obliki in podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. 
 
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, da se lahko obravnava, predvsem pa mora 
obsegati: navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, zahtevek oziroma predlog, navedbo 
morebitnega zastopnika ali pooblaščenca, osebno ime, ime firme oziroma vlagatelja, naslov 
bivališča ali sedeža vložnika, oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. 
 
Ob sprejemu vloge ali v dopisu za dopolnitev vloge lahko agencija zahteva od stranke, da na 
obrazcu vloge navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je to potrebno zaradi 
identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc. 
 
2.7.1 Postopki na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 
 
Obvestilo 
Obvestilo o začetku, spremembi in prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij, 
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev. 
Pravna podlaga: 
5. člen ZEKom-1 in Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih 
komunikacijskih omrežij, oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev. 
 

http://www.srdf.si/sl/sestava
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_868
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_868


 

Medomrežno povezovanje in operaterski dostop 
Pravna podlaga: 
9. člen in 217. člen ZEKom-1. 
 
Nadzor skladnosti zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij in izvajanja javnih 
komunikacijskih storitev 
Pravna podlaga: 
15. člen ZEKom-1 
 
Soglasje za izdajo univerzalnega imenika 
Pravna podlaga: 
116. člen ZEKom-1. 
 
Zagotavljanje univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 
117. člen ZEKom-1, Splošni akt o podatkih o kakovosti univerzalne storitve. 
 
Zahteva ponudbe izvajalca univerzalne storitve o cenovnih opcijah in paketih za 
potrošnike z nizkimi dohodki oziroma posebnimi potrebami 
Pravna podlaga: 
120. člen ZEKom-1. 
 
Nadzor kakovosti univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 
123. člen ZEKom-1 
 
Nadomestilo neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 
125. člen ZEKom-1 in Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve. 
 
Financiranje univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 
126. člen ZEKom-1. 
 
Nadzor izvajanja obveznosti izvajalcev univerzalne storitve ter operaterjev v 
zvezi z izvajanjem naloženih obveznosti v okviru univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 
128. člen ZEKom-1 
 
Nadzor nad izvajanjem dodatnih storitev 
Pravna podlaga: 
128. člen ZEKom-1 
 
Analiza in določitev upoštevnih trgov 
Pravna podlaga: 
99. člen in 100. člen ZEKom-1 
 
Naložitev, sprememba, ohranitev ali razveljavitev obveznosti operaterjem s pomembno 
tržno močjo 
Pravna podlaga: 
101.. člen ZEKom-1. 
 
Nadzor nad spoštovanjem določb ZEKom-1 o konkurenci in izpolnjevanjem 
obveznosti, ki jih je Agencija naložila operaterju s pomembno tržno močjo 
Pravna podlaga: 
111. člen ZEKom-1 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_341


 

 
Izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo 
Pravna podlaga: 
33. do 53. člen ZEKom-1, Uredba o načrtu razporeditve radio frekvenčnih pasov, Splošni akt 
o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih, Splošni akt o načrtu uporabe radijskih 
frekvenc, ZMed. 
 
Izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za radiokomunikacijske storitve 
Pravna podlaga: 
33. do 53. člen ZEKom-1, Uredba o načrtu razporeditve radio frekvenčnih pasov, Splošni akt 
o načrtu uporabe radijskih frekvenc. 
 
 
POSAMEZNE VRSTE POSTOPKOV IN OBRAZCI 
 
Obrazci se nahajajo na spletni povezavi obrazci 
 
Izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za potrebe meritev, atestiranj in 
drugih preskusov radijske opreme ter za namene prireditev 
Pravna podlaga: 
53. člen ZEKom-1. 
 
Podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc 
Pravna podlaga: 
54. člen ZEKom-1. 
 
Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja te pravice v najem 
Pravna podlaga: 
55. člen ZEKom-1 
 
Sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc 
Pravna podlaga: 
57. člen ZEKom-1 
 
Razveljavitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc 
Pravna podlaga: 
54. člen ZEKom 
 
Prenehanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc 
Pravna podlaga:  
58. člen ZEKom-1 
 
 
Nadzor radiofrekvenčnega spektra 
Pravna podlaga: 
61. člen ZEKom-1 
 
Izdaja odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja na podlagi javnega razpisa 
Pravna podlaga: 
65. in 36. člen ZEKom-1, Splošni akt o načrtu oštevilčenja 
 
Izdaja odločbe o dodelitvi številk na podlagi splošnega upravnega postopka 
Pravna podlaga: 
66. člen ZEKom-1, Splošni akt o načrtu oštevilčenja, Splošni akt o velikosti številskih blokov, 
za pridobivanje katerih je potrebno v vlogi priložiti projekt, 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6503
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_939
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Prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
70. člen ZEKom-1 
 
Sprememba odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
71. člen ZEKom-1, Splošni akt o načrtu oštevilčenja,  
 
Razveljavitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
72 člen ZEKom-1. 
 
Prenehanje odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
73. člen ZEKom-1. 
 
Nadzor nad uporabo elementov oštevilčenja in izpolnjevanjem odločb o 
dodelitve elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
78. člen ZEKom-1 
 
Kakovost javnih komunikacijskih storitev 
Pravna podlaga: 
133. člen ZEKom-1 
 
Tonsko izbiranje in prikaz identitete kličočega priključka 
Pravna podlaga: 
154. člen ZEKom-1 
 
Vložitev predloga za rešitev spora v zvezi s pravico končnega uporabnika do ugovora 
in spora 
Pravna podlaga: 
142. člen ZEKom-1 in 217. člen do 220. člen ZEKom-1 
 
Nadzor nad spoštovanjem pravic uporabnikov 
Pravna podlaga: 
143. člen ZEKom-1 
 
 
Nadzor nad izvajanjem zaščite tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih 
komunikacij 
Pravna podlaga: 
161. člen ZEKom-1 
 
Nadzor izvajanja določb o zaščiti tajnosti in zaupnosti telekomunikacij 
Pravna podlaga: 
161. člen ZEKom-1  
 
Zagotovitev dostopa do vmesnih aplikacijskih programov ali elektronskih 
programskih vodnikov 
Pravna podlaga: 
112. člen ZEKom-1. 
 
Reševanje sporov 
Pravna podlaga: 
217 do 220.. člen, ZEKom-1 



 

 
Nadzor 
Pravna podlaga: 
XVI. poglavje ZEKom-1, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških  

 
2.7.2 Postopki na podlagi Zakona o medijih (ZMed) 
 
Dodelitev statusa lokalnega radijskega ali televizijskega programa 
Pravna podlaga: 
77. in 78. člen ZMed in Pravilnik o programih posebnega pomena 
 
Dodelitev statusa regionalnega radijskega ali televizijskega programa 
Pravna podlaga: 
79. člen ZMed in Pravilnik o programih posebnega pomena 
 
Dodelitev statusa študentskega radijskega in televizijskega programa 
Pravna podlaga: 
80. člen ZMed in Pravilnik o programih posebnega pomena. 
 
Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti 
Pravna podlaga: 
105. člen ZMed in Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti . 
 
Nadzor izvajanja programskih zahtev in omejitev 
Pravna podlaga: 
109. člen ZMed. 
Postopek: 
Začne se po uradni dolžnosti. 

 
Pridobitev pravice razširjanja programov na razpisanem območju v digitalni 
radiodifuzni tehniki 
Pravna podlaga:  
104.a. člen ZMed in določila ZEKom-1 o javnem razpisu 
 
2.7.3 Postopki na podlagi Zakona o medijih (ZAvMS) 
 
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o avdiovizualnih medisjkih storitvah (ZAvMS) 
Pravna podlaga:   
39. člen ZAvMS 
 
2.7.4 Postopki na podlagi Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) 

 
 
Imenovanje izvajalca univerzalne storitve na podlagi analize stanja 
Pravna podlaga:   
5., 7. in 26. člen ZPSto-2 
 
Imenovanje izvajalca univerzalne storitve na podlagi javnega razpisa 
Pravna podlaga: 
5. člen, 7.- 18. člen in 26. člen ZPSto-2 
 
Sprememba odločbe o imenovanju izvajalca univerzalne storitve  
Pravna podlaga:  
7. in 28. člen ZPSto-2 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4357
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2597


 

Preklic veljavnosti odločbe o imenovanju izvajalca univerzalne storitve  
Pravna podlaga:  
29., 28. člen in 30. člen ZPSto-2 
 
Prenehanje veljavnosti odločbe o imenovanju izvajalca univerzalne storitve za primer 
prenehanja obstoja imetnika odločbe 
Pravna podlaga:  
31. člen ZPSto-2 
 
Določitev višine nadomestila za obveznost izvajanja univerzalne storitve izvajalcu 
univerzalne storitve 
Pravna podlaga:  
19. in 20. člen ZPSto-2 
 
Določitev višine prihodkov zavezanih izvajalcev poštnih storitev v kompenzacijski sklad 
Pravna podlaga: 
23. člen ZPSto-2 
 
Obvestilo o izvajanju poštnih storitev  
Pravna podlaga: 
24. in 25. člen ZPSto-2 
 
Izdaja sklepa na podlagi obvestila o prenehanju 
Pravna podlaga:  
3. odstavek 25. člena ZPSto-2 
 
Dostop izvajalcev zamenljivih storitev do poštne infrastrukture ali storitev iz nabora 
univerzalne storitve 
Pravna podlaga: 

32. člen in 62. člen ZPSto-2 

 
Izdaja soglasja k splošnim pogojem in / ali cenam poštnih storitev* 
Pravna podlaga:  
35. in 37. člen ZPSto-2 
 
Postopek reševanja spora in posredovalni postopek 
Pravna podlaga: 
62. in 63. člen ZPSto-2 
 
Postopek nadzora  
Pravna podlaga:  
64. in 65. člen ZPSto-2 , smiselna uporaba določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru. 
 
 
Prekrškovni postopek 
Pravna podlaga:  
67. člen ZPSto-2 in zakon, ki ureja prekrške 
 
Obveznost plačil Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
Pravna podlaga: 
34. in 60. člen ZPSto-2 
 
Zaprtje kontaktne točke 
Pravna podlaga: 
5. člen Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve v povezavi s 3. členom 
ZPSto-2. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_621


 

 
Preoblikovanje kontaktne točke 
Pravna podlaga: 
5 člen Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne storitve v povezavi s 3. členom ZPSto-
2  
 
 
2.7.5 Postopki na podlagi Zakona o železniškem prometu (ZZelP) 
 
Postopek odločanja o pritožbah prevoznikov oziroma prosilcev za vlakovno pot 
Pravna podlaga: 
18.d člena ZZelP 
 
Postopek po uradni dolžnosti - spremljanje stanja na trgu 
Pravna podlaga: 
18.d člena ZZelP 
 

2.8 Seznam uradnih evidenc, s katerimi razpolaga agencija (z metapodatki) 
 
Agencija objavlja na svoji spletni strani podatke iz svojih registrov. 
 
Uradna evidenca operaterjev 
Pravna podlaga: 
200. člen ZEKom-1, podatke določa tretji odstavek;  
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o operaterjih telekomunikacij na območju Republike Slovenije, ki so 
zapisani v uradni evidenci operaterjev. 
Sklop 1: Podatki: storitve: imetnik, storitev 
Sklop 2: Podatki: omrežja: imetnik, omrežje, lastno/zakupljeno 
Ključne besede: telekomunikacije  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-
rs.si/operaterji 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZEKom-1 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja  za regulacijo telekomunikacij, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
 
Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc 
Pravna podlaga: 
200. člen ZEKom-1, podatke določa četrti odstavek;  
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o odločbah, s katerimi se dodeli radiofrekvenčni prostor za opravljanje 
storitev. 
Podatki: imetnik, vrsta odločbe, odločba, naziv lokacije, frekvenca oddajnika, frekvenca 
sprejemnika. Detajlni podatki o odločbi odvisni od tipa odločbe. 
Ključne besede: telekomunikacije  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 

http://www.akos-rs.si/registri
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Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-
rs.si/frekvence 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZEKom-1 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom, e-naslov: 
info.box@akos-rs.si 
  
 
Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja 
Pravna podlaga: 
200. člen ZEKom-1, podatke določa peti odstavek;  
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o elementih oštevilčenja, ki se uporabljajo na ozemlju Republike 
Slovenije. 
Podatki: imetnik, tip elementa, prvi element, zadnji element, številka odločbe, število točk 
Ključne besede: telekomunikacije  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-
rs.si/stevilski-prostor 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZEKom-1 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja  za regulacijo telekomunikacij, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
 
 
 
 
Uradna evidenca imetnikov radioamaterskih dovoljenj  
Pravna podlaga: 
200. člen ZEKom-1, podatke določa šesti odstavek;  
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o radioamaterskih klicnih znakih, ki se uporabljajo na ozemlju Republike 
Slovenije. 
Podatki: klicni znak, razred, velja do, datum zapadlosti 
Ključne besede: telekomunikacije  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-
rs.si/radioamaterji 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 



 

Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZEKom-1 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom, e-naslov: 
info.box@akos-rs.si  
 
  
 
Uradna evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti in evidenca 
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
Pravna podlaga: 
37. člen ZAvMS 
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o imetnikih dovoljenj za razširjanje radijskih in televizijskih programov in 
avdiovizualnih storitev na zahtevo, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije. 
Podatki: tip storitve (RA, TV, AVMSZ) ime storitve, imetnik, obvestilo o začetku izvajanja 
storitve, datum začetka storitve, datum spremembe storitve, datum prenehanja storitve 
Ključne besede: mediji  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-rs.s/ra-in-tv-
programi 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZAvMS 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave 
Odgovorna oseba: vodja sektorja za elektronske medije, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
 
 
 
 
 
 
Uradna evidenca imetnikov frekvenc za oddajanje RA ali TV programov  
Pravna podlaga: 
31. in 200. člen ZEKom-1 
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Podatki o dodeljenih frekvencah za oddajanje radijskih ali televizijskih 
programov v različnih tehnologijah na območju RS ali delu RS,  
Podatki: odločba, program, imetnik, frekvenca, lokacija, datum veljavnosti odločbe. Na voljo 
so dodatni iskalni kriteriji, ki so odvisni od tehnologije 
Ključne besede: telekomunikacije, radiodifuzija, mediji  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-rs.si/ra-in-
tv-frekvence 



 

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZEKom-1 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: Slovenski 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom, e-naslov: 
info.box@akos-rs.si 
 
 
 
Uradna evidenca izvajalcev poštnih storitev 
Pravna podlaga: 
59. člen ZPSto-2. 
Področje: promet in infrastruktura 
Opis vsebine: Seznam izvajalcev različnih tipov poštnih storitev na območju RS,  
Podatki: izvajalec, odločba, velja od, velja do, tip storitve.  
Ključne besede: poštne storitve  
Območje, na katerega se podatki nanašajo: celoten teritorij Republike Slovenije 
Dostopnost podatkov: podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo 
Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni 
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: Ni 
Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: http://www.akos-
rs.si/radioamaterji 
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov: Ni 
Datum nastanka: v sedanji obliki z uveljavitvijo ZPSto-2 
Pogostost osveževanja podatkov: dnevno 
Oblika zapisa: Spletna preglednica, izvoz v excel 
Jezik zapisa: slv (Slovenski) 
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 
zbirkami: Ni take povezave. 
Odgovorna oseba: vodja sektorja za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev, e-naslov: 
info.box@akos-rs.si 
 

 
 
 
 
 
2.9 Seznam informacij v skladu z ZEKom-1 
 
 
Radiofrekvenčni spekter 
 
- Radiodifuzija: Seznam dodeljenih radijskih frekvenc - naziv radia / televizije, dodeljena 
frekvenca in lastnik ter naslov. 
- Radiokomunikacije (razen radiodifuzije), zrakoplovne in pomorske storitve: Seznam 
  dodeljenih radijskih frekvenc - naziv imetnika in pogoji uporabe iz odločb o dodelitvi 
  radijskih frekvenc. 
- Zrakoplovne in pomorske storitve: naziv imetnika, pogoji uporabe, registracija in klicni znak. 
 
Elementi oštevilčenja 
- Seznam dodeljenih številk oz. številskih blokov 
 



 

Agencija 
- Seznam sklenjenih pogodb o medomrežnem povezovanju operaterjev s pomembno tržno 
   močjo 
- Vzorčne ponudbe operaterjev 
 

 
2.10 Druge informacije javnega značaja 
- Novice o delovanju agencije: Vse tekoče novice, ki zadevajo poslovanje in delovanje 
  agencije, so dostopne na spletni strani. 
- Metodologija nadzora programskih vsebin: dostopna je na spletni strani. 
- Napotki za izvrševanje pravic za dostop do informacij javnega značaja: glej 3 točko tega 
  kataloga. 
- Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
- Javna naročila- Razpisna dokumentacija se objavlja na spletni strani agencije. 
- Obrazci so objavljeni na spletni strani agencije na povezavi obrazci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akos-rs.si/akos
http://www.akos-rs.si/iskanje?query=obrazci&start=1&search=1&results=10&domain=


3 Način dostopa in ponovne uporabe informacije javnega značaja 
 
Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo ali z ustno -
neformalno zahtevo. Zahteva, poslana po elektronski pošti se praviloma šteje za neformalno 
zahtevo. 
Agencija prosilcu ne bo posredovala zahtevane informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih 
javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu, 
publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno). V tem primeru 
bo prosilcu posredovano napotilo kje se informacija nahaja. 
Agencija bo prosilcu zavrnila zahtevo za ponovno uporabo zahtevane informacije, če se 
zahteva nanaša na podatek iz 1. odst. 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja podatek zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, podatek, s katerim 
razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije in podatek, za katerega drug zakon 
določa, da je dostopen samo upravičenim osebam. 
Ne glede na prejšnji odstavek se dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes 
glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do 
zahtevane informacije, razen v določenih primerih. 
Agencija mora v največji meri zagotavljati informacije javnega značaja v elektronski obliki, 
vendar ni dolžna za potrebe ponovne uporabe informacije javnega značaja zagotavljati 
pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to pomenilo 
nesorazmeren napor izven preprostega postopka, ter tudi ne nadaljevati z ustvarjanjem 
določenih informacij samo zaradi ponovne uporabe s strani drugih organov ali drugih oseb. 
Če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo 
je navedel v zahtevi, lahko zahteva od agencije, da mu omogoči seznanitev z informacijo 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. Agencija mora o ponovni zahtevi odločiti 
nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni. 

 
Neformalna zahteva 
Če prosilec zahteva dostop do informacij javnega značaja z neformalno zahtevo, t.j. ustno ali 
prek elektronske pošte, mu je Agencija dolžna omogočiti dostop do zahtevanih informacij, 
razen, če gre za podatke iz prvega ali šestega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja. 
Če organ prosilcu ugodi, mu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije 
tako, da mu jo da na vpogled, ali pa da mu zagotovi prepis, fotokopijo, ali elektronski zapis, 
oziroma mu omogoči ponovno uporabo. 
Če se informacija javnega značaja nahaja v elektronski in v fizični obliki, lahko prosilec sam 
izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo. 
Če se informacija javnega značaja nahaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki, lahko 
prosilec sam izbere obliko, pri čemer agencija zaračuna materialne stroške pretvorbe iz ene v 
drugo obliko. Stroški se zaračunavajo v skladu z veljavnim stroškovnikom. 
Vpogled je mogoč v času uradnih ur in v prostorih agencije. Uradna oseba vpogled omogoči v 
primernem prostoru. 

 
Pisna zahteva 
Pisna zahteva za dostop do informacije javnega značaja je tista, ki prosilcu nudi pravno varstvo 
v primeru zavrnitve in mora zato izpolnjevati pogoje, kot so določeni v 18. členu ZDIJZ. 
Pisna zahteva se pošlje na Agencijo za komunikacijske omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 
Ljubljana. Prosilec, ki je fizična oseba, mora navesti svoj naslov, morebitnega pooblaščenca 
ali zastopnika ter njegov naslov ter vlogo lastnoročno podpisati. Prosilec, ki je pravna oseba, 
mora navesti morebitnega zastopnika ali pooblaščenca, oz. njegovega zakonitega zastopnika 
ter naslov prosilca oziroma njegovega zakonitega zastopnika. 
V zahtevi za dostop do informacije javnega značaja mora biti opredeljena informacija, s katero 
se želi prosilec seznaniti ter način, na kakršen se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije 
(vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). 



 

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora biti opredeljena informacija, ki 
jo prosilec želi ponovno uporabiti, na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije 
(klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa) in opredeljen namen 
za katerega želi prosilec informacijo ponovno uporabiti (pridobitni ali nepridobitni namen). 
 
 

Če bo vloga nepopolna in je zaradi tega ne bo mogoče obravnavati, bo agencija oz. 
pooblaščena uradna oseba, prosilca pozvala, da zahtevo ustrezno dopolni v roku, ne krajšem 
od 3 delovnih dni. Pri dopolnitvi zahteve je uradna oseba dolžna prosilcu nuditi pomoč. 
Če prosilec vloge ne dopolni, agencija s sklepom zavrže zahtevo. 
Če agencija ne razpolaga z zahtevano informacijo, zahtevo nemudoma, najpozneje pa v roku 
3 delovnih dni, odstopi organu, ki je pristojen za njeno rešitev in o tem obvesti prosilca. 
Če agencija zahtevi za dostop ugodi, napravi o tem uradni zaznamek. 
O zahtevi za ponovno uporabo agencija izda pisno odločbo, vendar le, če za ponovno uporabo 
zaračuna ceno ali določi druge pogoje. 
Če agencija zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, izda pisno odločbo. Zoper odločbo se 
ima prosilec pravico pritožiti. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec. Enako pravico ima, 
če agencija o zahtevi ne odloči najkasneje v roku 20 dni od prejema popolne zahteve. 
Prosilec se lahko pritoži tudi v primeru, če ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval (fizičen 
ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa za ustno zahtevo oziroma 
vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis za neformalno zahtevo). 
Prosilec se lahko pritoži tudi v primeru, če meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni 
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi in je od agencije zahteval, da mu 
omogoči seznanitev z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, agencija pa v 
roku treh delovnih dni o ponovni zahtevi ni odločila. 
Agencija bo o zahtevku odločila najkasneje v roku 20 delovnih dni od prejema popolne vloge, 
če pa bi bilo objektivno potrebno, se lahko ta rok podaljša za največ 30 delovnih dni. O 
podaljšanju roka bo v roku 15 delovnih dni izdan poseben sklep, zoper katerega pa ni pritožbe. 
Če agencija v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve ne omogoči prosilcu 
dostopa do informacije in, če tudi ne izda in ne vroči prosilcu odločbe o zavrnitvi ali odločbe o 
odobritvi ponovne uporabe informacije javnega značaja, se šteje, da je zahtevo zavrnila. 

 
Delni dostop 
V primeru da dokument ali njegov del vsebuje le delno informacijo iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja, se šteje, da jo je možno izločiti iz dokumenta, ne da bi bila s 
tem ogrožena zaupnost dokumenta, pod pogojem da jo je možno fizično odstraniti (prečrtati, 
trajno prekriti, ali drugače napraviti nedostopno), oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti ali 
drugače napraviti nedostopno, če gre za dokument v elektronski obliki. 

 
Pomembno 
Če prosilec meni, da posredovana informacija ni informacija, ki jo je navedel v zahtevi, lahko 
zahteva od agencije, da mu omogoči seznanitev z informacijo, ki jo je v zahtevi navedel. 
Agencija o zahtevi odloči nemudoma, oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni. 
 



 

4 Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja  
- Zahteve za dostop do odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo 
- Zahteve za dostop do dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti 
- Zahteve za dostop do podatkov o poslovanju operaterjev, ki so jih ti dolžni posredovati 
agenciji 
 
OPOMBA: 
Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih 
oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, 
zaradi katere so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje javnih nalog v organih 
ali izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog se ne šteje za ponovno uporabo 
informacij. 
 

5 Stroškovnik  
 
Agencija zaračunava stroške posredovanja informacij javnega značaja v skladu z enotnim 
stroškovnikom iz  17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja. 
 

 

 

Pripravil: Igor Sbrizaj, področni podsekretar 

 

 

                                                                  Mag. Tanja Muha 
                                                            direktorica 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

