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Datum: 15. marec 2019

ZADEVA: PREDLOGI V OKVIRU PRIPRAVE NOVEGA PODROČNEGA ZAKONA O ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJAH (ZEKom-2). 

Spoštovani,

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je pripravila predloge v 
v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Prosimo, da predloge vključite v osnutek predloga ZEKom-2 za javno obravnavo. V primeru 
neupoštevanih predlogov pričakujemo, da se boste do njih argumentirano opredelili.

Za dodatna pojasnila v zvezi s podanimi predlogi smo vam na voljo na elektronskih naslovih 
mreza.nvo@informacijska-druzba.org in simon.delakorda@inepa.si ter telefonski številki 041 365 
529. 

Z lepimi pozdravi,

mag. Simon Delakorda, vodja mreženja in zagovorništva
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
https://www.informacijska-druzba.org
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PREDLOGI V OKVIRU PRIPRAVE NOVEGA PODROČNEGA ZAKONA O ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJAH (ZEKom-2). 

Predlogi k 229. členu (  Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije  ):

1) Predlagamo, da se področje delovanja Sveta za elektronske komunikacije razširi na varstvo 
interesov prebivalcev na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

Utemeljitev:
Z razvojem informacijsko-komunikacijskih oz. digitalnih tehnologij se povečuje vpliv elektronskih 
komunikacij na delovanje celotne družbe oz. življenje vseh njenih prebivalcev. Elektronske 
komunikacije niso omejene le na digitalni trg in posledično na potrošnike kot ciljno skupino. 
Kakovost storitev in vsebin elektronskih komunikacij se nanašajo na interese vseh prebivalcev 
kot končnih uporabnikov. Področja digitalizacije, na katera neposredno vpliva upravljanje 
elektronskih komunikacij so poleg omrežne povezljivosti tudi zaupanje, zasebnost, varnost, 
digitalne življenjske prakse itd. Gre za področja, ki so neposredno povezana s cilji Strategije 
razvoja informacijske družbe do leta 2020: (1) dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta
za razvoj družbe, (2) intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe, (3) 
vključujoča digitalna družba in (4) zaupanje v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic. 

2) Predlagamo, da sestava Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije zrcali interese 
različnih skupin uporabnikov elektronskih komunikacij. 

Utemeljitev:
Elektronske komunikacije vplivajo na delovanje celotne družbe oz. na življenje vseh njenih 
prebivalcev. Kot take niso omejene le na digitalni trg in posledično na potrošnike kot ciljno skupino.
Zato je smiselno, da varstvo interesa na področju elektronskih komunikacij vključuje širši nabor 
ranljivih družbenih skupin, med katere poleg invalidov sodijo tudi socialni šibki in starejši. Prav 
tako je potrebno zagotoviti varovanje interesa čim širšega kroga prebivalcev kot končnih 
uporabnikov storitev in vsebin elektronskih komunikacij. Nevladne organizacije kot organiziran del 
civilne družbe povezujejo in imajo dostop do različnih skupin končnih uporabnikov elektronskih 
komunikacij. Zato predlagamo, da se 2. odstavek 229. člena dopolni tako, da bo sestava Sveta za 
elektronske komunikacije zrcalila širšo sliko civilne družbe in poleg potrošniških, invalidskih, 
izobraževalnih organizacij in posameznih strokovnjakov vključevala tudi predstavnika nevladnih 
organizacij, ki delujejo na področju informacijske družbe in digitalizacije.

---

Predlog k 231. členu   (naloge sveta):

Predlagamo, da se naloge Sveta za elektronske komunikacije razširijo na družbene izzive na 
področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

Utemeljitev:
Upravljanje elektronskih komunikacij se poleg omrežne povezljivosti navezuje tudi na različne 
družbene izzive digitalizacije kot so zaupanje, zasebnost, varnost, digitalne življenjske prakse itd. 
Gre za področja, ki so neposredno povezana s cilji Strategije razvoja informacijske družbe do leta 
2020: (1) dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe, (2) intenzivna in 
inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe, (3) vključujoča digitalna družba in (4)
zaupanje v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic. 


