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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na redni Konferenci 
pooblaščenih predstavnikov držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze PP-18 
in Pobuda za podpis Sklepnih listin konference, ki spreminjajo ali dopolnjujejo Ustavo 
in Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske zveze – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :
1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike 

Slovenije na redni Konferenci pooblaščenih predstavnikov držav članic Mednarodne 
telekomunikacijske zveze PP-18, ki bo potekala 29. 10. – 16. 11. 2018 v Dubaju. 

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi: 
- Oto Pungartnik, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije, Združeni arabski 
emirati, vodja delegacije,
- Tomas Tišler, vodja Sektorja za razvoj informacijske družbe, Direktorat za informacijsko 
družbo, Ministrstvo za javno upravo, član delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za podpis Sklepnih listin konference, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo Ustavo in Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske zveze,

4. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Tomasa Tišlerja, da ob uveljavitvi predloženih 
izhodišč in doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše navedene Sklepne listine.

5. Delegacija bo podala naslednja pridržka:

''Delegacije držav članic Evropske unije izjavljajo, da bodo države članice Evropske unije 
uporabljale instrumente, sprejete na konferenci pooblaščenih predstavnikov (Dubaj, 2018) 
v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.''

''Po pregledu izjav in pridržkov iz Dokumenta ………..…… konference si delegacija 
Republike Slovenije pridržuje pravico, da ustrezno ukrepa za zaščito svojih interesov, če 
katerakoli država članica ne sodeluje pri pokrivanju izdatkov ITU ali kakorkoli ne upošteva 
določb Ustave in Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992), 
spremenjenih s spreminjevalnimi instrumenti (Minneapolis 1998, Marakeš 2002, Antalya 
2006, Guadalajara 2010, Busan 2014 ali Dubaj 2018) ali njim priključenimi prilogami ali
protokoli, ali če bi pridržki drugih držav povzročili dvig vrednosti prispevne enote za 
pokrivanje izdatkov Zveze ali če bi pridržki drugih držav ogrozili njene telekomunikacijske 
storitve.''
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Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR VLADE RS

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
- 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:

- mag. Bojan Križ, generalni direktor, Direktorat za informacijsko družbo,
- Tomas Tišler, vodja sektorja, Direktorat za informacijsko družbo,
- mag. Jože Vojković, sekretar, Direktorat 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:

Republika Slovenija je članica Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) od leta 1992. V 
Dubaju v Združenih arabskih emiratih bo od 29. oktobra do 16. novembra 2018 potekala 
redna Konferenca pooblaščenih predstavnikov držav članic. Konferenca se sklicuje vsaka 
štiri leta in je najvišji organ, ki določa politiko ITU. Na njej se določijo splošne usmeritve, 
štiriletni strateški in finančni načrt ter izvoli vodstvo organizacije, člane Odbora za radijsko 
regulativo in države članice Sveta. 

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
- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih 

sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma 
ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot 
proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v 
tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v 
načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi 
projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep 
mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih 
se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki 
so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih 
ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v 
točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi 
zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Stroške udeležbe za veleposlanika Ota Pungartnika krije Veleposlaništvo Republike Slovenije 
v Združenih arabskih emiratih. Stroške poti Tomasa Tišlerja krije Ministrstvo za javno upravo 
s proračunske postavke 153372 in bodo znašali približno 2.500 EUR.

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,
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 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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                            Rudi Medved
                                                                                        MINISTER
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Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na redni Konferenci pooblaščenih predstavnikov držav članic Mednarodne 
telekomunikacijske zveze PP-18, ki bo potekala 29. 10. – 16. 11. 2018 v Dubaju. 

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi: 

- Oto Pungartnik, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije, Združeni arabski 
emirati, vodja delegacije,
- Tomas Tišler, vodja Sektorja za razvoj informacijske družbe, Direktorat za 
informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, član delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za podpis Sklepnih listin konference, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo Ustavo in Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske 
zveze,

4. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Tomasa Tišlerja, da ob uveljavitvi predloženih 
izhodišč ob doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše navedene Sklepne 
listine.

5.  Delegacija bo podala naslednja pridržka:

''Delegacije držav članic Evropske unije izjavljajo, da bodo države članice Evropske 
unije uporabljale instrumente, sprejete na konferenci pooblaščenih predstavnikov 
(Dubaj, 2018) v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti.''

''Po pregledu izjav in pridržkov iz Dokumenta ………..…… konference si delegacija 
Republike Slovenije pridržuje pravico, da ustrezno ukrepa za zaščito svojih interesov, 
če katerakoli država članica ne sodeluje pri pokrivanju izdatkov ITU ali kakorkoli ne 
upošteva določb Ustave in Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 
1992), spremenjenih s spreminjevalnimi instrumenti (Minneapolis 1998, Marakeš 2002, 
Antalya 2006, Guadalajara 2010, Busan 2014 ali Dubaj 2018) ali njim priključenimi 
prilogami ali protokoli, ali če bi pridržki drugih držav povzročili dvig vrednosti prispevne 
enote za pokrivanje izdatkov Zveze ali če bi pridržki drugih držav ogrozili njene 
telekomunikacijske storitve.''

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR VLADE RS

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
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- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
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OBRAZLOŽITEV

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na redni Konferenci pooblaščenih 
predstavnikov držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze PP-18 in Pobuda za 
podpis Sklepnih listin konference, ki spreminjajo ali dopolnjujejo Ustavo in Konvencijo 
Mednarodne telekomunikacijske zveze

1. Namen in program udeležbe

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je specializirana agencija Združenih narodov za 
področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Zadolžena je za dodeljevanje radijskega 
spektra in satelitskih orbit, za razvoj tehniških standardov, ki zagotavljajo brezhibno 
povezovanje komunikacijskih omrežij in tehnologij ter za omogočanje boljšega dostopa do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) manj razvitim državam in skupnostim po vsem 
svetu. Republika Slovenija je članica ITU od leta 1992. Konferenca pooblaščenih predstavnikov 
držav članic je najvišji organ, ki določa politiko ITU in se sklicuje vsaka štiri leta. Na konferenci
se določajo splošne usmeritve, štiriletni strateški in finančni načrt ter izvoli vodstvo organizacije, 
člane Odbora za radijsko regulativo in države članice Sveta.

Tokratna Konferenca bo potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih od 29. oktobra do 16. 
novembra 2018, udeležila pa se je bosta g. Oto Pungartnik, veleposlanik Republike Slovenije v 
Združenih arabskih emiratih in g. Tomas Tišler, vodja Sektorja za razvoj informacijske družbe 
na Direktoratu za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo.

Udeležba in sodelovanje na konferenci sta zelo pomembna, saj Slovenija s tem dobi priložnost 
za vzpostavitev stikov in izmenjavo izkušenj s predstavniki drugih držav. Aktivno sodelovanje z 
ITU je nujno potrebno zaradi vsakodnevnega dela pri odločanju o radiofrekvenčnem prostoru in 
usklajevanju radijskih frekvenc ter za pridobivanje tehničnih in drugih informacij. Poleg tega 
primerna podpora kandidatom na volitvah omogoča reciprociteto podpore pri morebitnih 
kasnejših kandidaturah Republike Slovenije v tej ali drugih mednarodnih organizacijah.

Naloge konference bodo določanje splošnih usmeritev ITU, obravnavanje pomembnih vprašanj
s področja telekomunikacij, določitev štiriletnega strateškega in finančnega načrta, izvolitev
vodstva organizacije, članov Odbora za radijsko regulativo ter držav članic Sveta.

V okviru Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) so za konferenco 
pripravljeni skupni predlogi Evrope (ECPs). Republika Slovenija je sodelovala pri njihovi pripravi 
in usklajevanju. Predlogi se osredotočajo na poudarjanje vloge uprav držav članic pri 
upravljanju večjezičnih imen domen, določanje vloge ITU pri krepitvi zaupanja in varnosti 
uporabe IKT, boj proti ponarejenim IKT tehnologijam, uporaba IKT za spremljanje in upravljanje 
ob izrednih razmerah in nesrečah ter uvajanje nove generacije omrežij in povezljivosti s 
širokopasovnimi omrežji v državah v razvoju.

Svoje predloge bodo dala tudi druga regionalna območja sveta, ki prav tako kot Evropa 
nastopajo kot interesne skupine.

Delegacija se bo pred odhodom na konferenco posvetovala z Ministrstvom za zunanje zadeve o 
podpori kandidatom ter ostalih organov na volitvah konference v okviru ITU.

Delegacija bo tudi ponovno podala pridržka Republike Slovenije v naslednjih besedilih:
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''Delegacije držav članic Evropske unije izjavljajo, da bodo države članice Evropske unije 
uporabljale instrumente, sprejete na konferenci pooblaščenih predstavnikov (Dubaj, 2018) v 
skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.''

''Po pregledu izjav in pridržkov iz Dokumenta ………..…… konference si delegacija Republike 
Slovenije pridržuje pravico, da ustrezno ukrepa za zaščito svojih interesov, če katerakoli država 
članica ne sodeluje pri pokrivanju izdatkov ITU ali kakorkoli ne upošteva določb Ustave in 
Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992), spremenjenih s 
spreminjevalnimi instrumenti (Minneapolis 1998, Marakeš 2002, Antalya 2006, Guadalajara 
2010, Busan 2014 ali Dubaj 2018) ali njim priključenimi prilogami ali protokoli, ali če bi pridržki 
drugih držav povzročili dvig vrednosti prispevne enote za pokrivanje izdatkov Zveze ali če bi 
pridržki drugih držav ogrozili njene telekomunikacijske storitve.''

Spremembe in dopolnitve Sklepnih listin konference, ki spreminjajo ali dopolnjujejo Ustavo in 
Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske, sprejete na redni Konferenci pooblaščenih 
predstavnikov držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze, se ratificirajo. Podpis in 
ratifikacija ne bosta zahtevala spremembe veljavnih predpisov.

Za izpolnitev Sklepnih listin niso potrebna dodatna finančna sredstva.

Sklepne listine niso predmet usklajevanja z Evropsko unijo.

2. Delegacija Republike Slovenije

Delegacijo Republike Slovenije sestavljajo: 

- g. Oto Pungartnik, veleposlanik, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Združenih arabskih 
emiratih, vodja delegacije

- Tomas Tišler, vodja Sektorja za razvoj informacijske družbe, Direktorat za informacijsko 
družbo, Ministrstvo za javno upravo, član delegacije.

3. Predlog, kdo naj sklepne listine parafira oziroma podpiše

Za podpis sklepnih listin se pooblasti Tomasa Tišlerja, vodjo Sektorja za razvoj informacijske 
družbe na Direktoratu za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo.
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