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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v sodelovanju s 

Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije 

 

VABI 

predstavnike občin in javnih podjetij ustanovljenih s strani občin, ki nastopajo kot investitorji 

v gospodarsko javno infrastrukturo, na 

 

DELAVNICO 
 

o obveznostih, ki jih Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nalaga lokalnim 

skupnostim kot investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo, ki bo v 

 

sredo, 26. 10. 2016 ob 11.00 uri 

v dvorani Horus, Austria trend Hotela Ljubljana, 

Dunajska cesta 154, Ljubljana 

 

V uradnem listu RS št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012 je bil objavljen Zakon o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom-1), ki je pričel veljati 15. 1. 2013. Za nadzor nad izvajanjem zakona je 

zadolžena Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki vas, 

skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, vabi na delavnico o 

izvajanju Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Na delavnici vas bomo seznanili z 

vsebino omenjenega zakona in z obveznostmi, ki jih zakon nalaga lokalnim skupnostim. 

Delavnica je namenjena odločevalcem in strokovnim delavcem, ki skrbijo za pripravo 

prostorskih aktov in načrtovanje investicijskih posegov v prostor, ter predstavnikom javnih 

podjetij ustanovljenih s strani občin, ki nastopajo kot investitorji v gospodarsko javno 

infrastrukturo. 

 

Agencija v nadzoru izvajanja ZEKom-1 ugotavlja, da večina lokalnih skupnosti slabo, ali pa 

sploh ne pozna obveznosti, ki jim jih zakon nalaga, zaradi česar zoper nekatere že tečejo 

nadzorni in prekrškovni postopki. 

 

Kljub temu, da so bile, z namenom izboljšanja informiranosti lokalnih skupnosti, v letih 2015 

in 2016 za občine že organizirane delavnice v vseh Regionalnih razvojnih agencijah (RRA), pa 

ugotavljamo, de se je delavnic udeležila manj kot tretjina lokalnih skupnosti. Zato se je 
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agencija, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije odločila, 

da izvede dodatno delavnico za vse, ki se dosedanjih niso mogli udeležiti, ali pa bi želeli 

pridobiti dodatne informacije. 

 

 

 

Prosim, da svojo udeležbo, s številom udeležencev, potrdite do petka, 21. 10. 2016 na e-mail 

info.box@akos-rs.si (s kopijo na silvester.staric@akos-rs.si) ali na telefon 01/583 63 56. 

Delavnica bo predvidoma trajala 3 ure. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Skupnost občin Slovenije 
 

Bojan Kontič, l.r. 
Predsednik SOS 

AKOS RS 
                                                                                          

Silvester Starič  l.r. 
Sektor za spremljanje 

infrastrukturnih investicij 

Združenje občin Slovenije 
 

Robert Smrdelj l.r. 
Predsednik ZOS 

   
 

 

 

Priloga: 

- Izsek členov ZEKom-1, ki opredeljujejo obveznosti lokalnih skupnosti  
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