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Vabilo na javni posv~t v zvezl z osnutkom predloga Zakona 0
spremembah in dopolnitvah Zakona 0 elektronskih komunlkacijah
(ZEKom-1C)

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljevanju: MIZS) je pripravilo osnutek
predloga navele Zakona 0 elektronskih komunikacijah (Uradni list RS!it. 109/12, 110/13,40/14-
ZIN-B, 54/14 - ad!. US in 81/15: v nadaljevanju: ZEKom-1), U ZEKom-1C. Pogiavilni namen in
cllj predvidenega ZEKom-1C je popolni prenos zahtev Direktive 2014J61JEU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 0 ukrepih za znizanje stro$kov za postavitev
elektronskih komunikacijskih omrezij visokih hitrosti v nacionalno zakOnodajo ter hkrati izbolj$ati
veljavno zakonsko ureditev se na nekaterih drugih podro~jih ob upostevanju izkusenj, pogledov
in stanj v praksi, ki so bHizaznani oziroma so nanje opozorili dele!niki v sklopu javnega poziva
strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predJozitev predlogov v zvezi s pripravo te zakonske
novele kot tudi neka!eri drugimi resorji oziroma organi.

Osnutek predloga ZEKom-1C je bil 15. 7. 2016 objavljen na Dri:avnem portalu RS, e-uprava, v
rubriki e-demokracija. Glede na kompleksnost podrotja, ki ga ureja zakonska novela, in glede na
cas, v katerem S8 odvija javna obravnava (cas poletnih pocitnic), smo delno upostevalf predlog
za podaljsanje roka za javno obravnavo Zdru!enja za informatiko in telekomunikacije na
Gospodarski zbomici Siovenije in javno obravnavo osnutka predloga ZEKom-1C podalj$ali do
vkljucno cetrtka, 15. septembra 2016.

Glede na to, da sla bili podrocji informacijske dru!be in elektronskih komunlkacij, z dnem
uveljavitve Zakona 0 spremembah in dopolnilvah zakona 0 dliavni upravi (Uradni list RS 51.
51/16; ZOU-1J), ki je bil sprejet 13. julija 2016 in objavljen v Uradnem lislu RS 22. julija 2016, z
MIZS preneseni na Mfnistrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), je sedaj tudi priprava
novele ZEKom-1C v resomi pristojnosti MJU,

Z namenom, da bi pripravili kakovostno novelo ZEKom-1 nujnih zakonskih sprememb, vas MJU
in Gospodarska zbornica Stovenije - Zdrutenje za informaliko in lelekomunikacije vaMa na javni
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posvet v zvezi z obravnavo osnutka predloga ZEKom-1C, kjer baste lahka padali svoje mnenje
in poglede na osnutek predloga ZEKom~1C. njegove prednosti in morebitne pomanjkljivosti.

Javni posvet bo potekal v torek, 6. 9. 2016 s pricetkom ob 10.00 uri (zakljucek predvidoma do
13.00 ure) v Poslovni oazi na Gospodarski zbornici Siovenije, 7. nadstropje, Dimiceva ulica
13. v LjubljanL

Prosimo vas, da udelezbo na posvetu
tina, bizjak -ahacic@gQv.s1.

Vljudno vabljeni,

potrdite do srede, 31. 8. 2016 na elektronski naslov:
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Marjan t rk
generalni direktor


