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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije –
predlog za obravnavo   

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 190. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US in 40/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji 
dne … sprejela naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije potrdi Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (EVA 2018-3130-0004).

                                                                                                 mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA  

Sklep prejmejo:
− Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
− Ministrstvo za finance
− Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
− Ministrstvo za infrastrukturo
− Ministrstvo za kulturo
− Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
− Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
– Mag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo,
– Mag. Aleš Ivković, predsednik Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve,
– Mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve,
– Mag. Bojan Valančič, sekretar v Direktoratu za informacijsko družbo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Predloženi Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Statut) je dne 5. 6. 2018 sprejela direktorica agencije kot nov statut agencije, s katerim 
je besedilo usklajeno z zadnjo novelo Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 



109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1) ter s 
Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/17 z dne 24. 11. 2017; v nadaljevanju: Sklep o 
ustanovitvi). K Statutu je svoje soglasje s sklepom z dne 5. 6. 2018 na svoji 19. izredni seji podal 
Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet 
Agencije).

Ministrstvo za javno upravo predlaga, da Vlada Republike Slovenije potrdi predloženi Statut agencije.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
NE

e) socialno področje
NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvo jne dokumente Evropske un i je  in  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Statut agencije je gradivo v njeni pristojnosti, zato ga Ministrstvo za javno upravo ni objavilo na svoji 
spletni strani, objavljen bo po potrditvi Vlade RS na spletni strani Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije in v Uradnem listu RS.
Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: Ni relevantno

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                           
Boris Koprivnikar

                minister

Priloge:
1. Obrazložitev
2. Statut agencije 
3. Soglasje Sveta agencije



Obrazložitev:

Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije  je 5. 6. 2018 sprejela 
Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, katerega besedilo je 
usklajeno z zadnjo novelo ZEKom-1 ter s Sklepom o ustanovitvi. K Statutu je svoje soglasje s 
sklepom z dne 5. 6. 2018 na svoji 19. izredni seji že podal Svet Agencije.

Z zadnjo novelo ZEKom-1 so se spremenile pristojnosti Sveta Agencije in postopek razrešitve 
njegovih članov (kar se kaže v spremembah 9. in 10. člen Statuta, katerih novo besedilo je usklajeno 
s spremenjeno zakonodajo), kot tudi pristojnosti direktorja Agencije (kar se kaže v spremembah 11. 
člena Statuta, ki je prav tako usklajen s spremembami). 

Poleg navedenega se minimalno spreminjata tudi 13. in 14. člen Statuta in sicer:
- Sklep o ustanovitvi ne vsebuje več določila, da lahko direktor Agencije imenuje svoje namestnike, 
katerih število in pristojnosti uredi statut Agencije (pravica postavitve namestnikov sicer izhaja iz 
tretjega odstavka 184. člena ZEKom-1). Kljub temu v Statutu ostaja določilo 13. člena, in sicer iz 
razloga, da je jasno opredeljeno, da mora direktor namestnika postaviti s sklepom in ne na kakšen 
drug (npr. manj transparenten) način;
- v 14. členu Statuta se črta dosedanji drugi odstavek. Agencija se je namreč odločila, da bo 
predmetno vprašanje uredila z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kar izhaja 
tudi iz dosedanjega tretjega odstavka tega člena, ki tako postane drugi odstavek.

Ministrstvo za javno upravo po izvedenem medresorskem usklajevanju meni, da je predloženi
Statut ustrezno pripravljen in predlaga njegovo potrditev na Vladi Republike Slovenije.
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