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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Stegne 7
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18.10. 2018

Zadeva: Stališče Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) k predlogu
Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah
končnih uporabnikov

Zveza: Objava na spletni strani AKOS, posvet dne 12.10.2019 ter poziv deležnikom k
podaji mnenj

V Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pozdravljamo prizadevanje Agencije,
da je v zvezi s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem
povezanih pravicah končnih uporabnikov (v nadaljevanju: Splošni akt) opravila javni posvet.
V prilogi tega dopisa vam še enkrat pošiljamo zbrana splošna stališča članov SOEK glede
vsebine predlaganega splošnega akta, ki smo vam jih v pisni obliki izročili in predstavili na
posvetu dne 12.10.2018 ter istega dne posredovali tudi po elektronski pošti.
Po seznanitvi s stališči predstavnikov Agencije, ki so bila predstavljena na posvetu, da je za
izvrševanje pooblastil Agencije s področja spremljanja skladnosti TSM Uredbe, ne glede na
že pravilno implementirana določila TSM Uredbe s strani operaterjev, sprejetje splošnega
akta nujno za izvrševanje nadzora, da pa je Agencija pripravljena upoštevati vsebinske
pripombe, ki se nanašajo na tehnično implementacijo v praksi, vljudno prosimo za dodaten
usklajevalni sestanek v ožji delovni skupini. Na sestanku bi lahko preučili možne spremembe
besedila v prid sorazmernosti z aktom predvidenih ukrepov, ki naj ne bi znatno posegali v
obstoječe stanje implementacije TSM Uredbe s strani operaterjev, upoštevajoč veljavni
samoregulacijski kodeks o nadomestilih ter zlasti v prid jasnosti zavezujočih pravnih pravil,
ki jih bo akt ustvarjal.
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Osnutek potrebnih sprememb predloga akta za jasnejšo in bolj izvršljivo implementacijo vam
bomo poslali v začetku prihodnjega tedna.
Lep pozdrav,

Nenad Šutanovac
Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije

Katja Mohar-Bastar
Predsednica SOEK

Poslano naslovniku na elektronski naslov:
info.box@akos-rs.si

Priloga: Pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) k predlogu
Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah
končnih uporabnikov

Poslano naslovniku na elektronski naslov info.box@akos-rs.si
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