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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 

• Nacionalni regulatorni organ za področje elektronskih komunikacij, 
elektronskih medijev, pošte in železniškega prometa. 

 

• Na področju elektronskih komunikacij: 
 Analizira in ureja trge elektronskih komunikacij in razmerja med operaterji na trgu. 

 Vodi evidenco operaterjev elektronskih komunikacij. 

 Rešuje medoperaterske spore in spore med operaterji in končnimi uporabniki. 

 Upravlja s številskim prostorom. 

 Izvaja mednarodno koordinacijo radiofrekvenčnega spektra. 

 Upravlja z radiofrekvenčnim spektrom in izdaja odločbe o dodelitvi radiofrekvenčnega 
spektra (ODRF). 

 Vodi evidenco imetnikov ODRF. 

 Nadzira izvajanje zakona in je tudi prekrškovni organ. 

 

 



Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 

• ZEKom-1 je bil 31. 12. 2012 objavljen v UR. L. RS št. 109, veljati pa je začel 
15. 1. 2013. 

• V zakonu so v členih 9 do 23 in 91 do 94 predpisane zahteve, ki jih morajo 
v zvezi z gradnjo omrežij in pripadajoče infrastrukture, izpolnjevati 
investitorji v elektronska komunikacijska omrežja in tudi investitorji v 
ostalo javno gospodarsko infrastrukturo (GJI). 

• Nekatere zahteve so bile zapisane že v predhodnih Zakonih o elektronskih 
komunikacijah, vendar ni bilo določeno, kdo izvaja nadzor nad njihovimi 
izvajanji. 

• Z ZEKom-1 je agencija dobila pristojnost nadzora nad izvajanjem tudi tega 
dela zakona. 

• V letu 2014 je agencija ustanovila Center za spremljanje investicij (sedaj: 
Sektor za spremljanje infrastrukturnih investicij). 



Direktiva 2014/61/EU 

• Digitalna agenda: 
– Do leta 2020 vsi državljani EU min. 30 Mb 

– Vsaj 50% državljanov podpisane pogodbe za 100Mb ali več 

 

• Direktiva 2014/61/EU („ Cost reduction“) 

– Skupne gradnje 

– Souporaba obstoječe gospodarske javne infrastrukture 
 



Gradnja omrežij in pripadajoče infrastrukture 

9. člen (prostorsko načrtovanje, gradnja in vzdrževanje) 

 

(8) Lokalne skupnosti: 

 

• v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih komunikacijskih 
omrežij in pripadajoče infrastrukture in, kjer je to primerno, sodelujejo z agencijo 

• določijo pogoje za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče 
infrastrukture v svojih prostorskih aktih 

• sklepajo služnostne in druge pogodbe z operaterji na svoji infrastrukturi 

• obveščajo operaterje in agencijo o nameravanih bodočih posegih v svojo obstoječo 
infrastrukturo 

• lahko načrtujejo gradnjo odprtih javnih komunikacijskih omrežij 



Objava namere o gradnji GJI  

• 10. člen ZEKom-1 

– (1)Investitor v gospodarsko javno infrastrukturo mora  
• vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, kadar je za 

gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, oziroma (kadar gradbeno dovoljenje ni 
potrebno) 

• vsaj 60 dni pred začetkom izvajanja del  

sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv 
zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja 
in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji teh zmogljivosti. 

– Agencija na spletni strani javno objavi najavo gradnje in poziv 
soinvestitorjem, da v roku, ki ga določi investitor, o svoji nameri 
obvestijo investitorja in agencijo. 

– Rok ne sme biti krajši od 20 dni. 

 



Pozivi investitorjem 

http://www.akos-rs.si/akos 



Objava namere o gradnji GJI (interes) 

• (2)Investitor v EKI je dolžan ponuditi zainteresiranim soinvestitorjem 
ustrezno pogodbo, ki upošteva sorazmerni del investicije in o tem obvestiti 
agencijo,  

• (4)investitor v druge vrste GJI pa projektirati tako, da je možna skupna 
gradnja. 

• Če se investitor in zainteresirani soinvestitor ne dogovorita o sklenitvi te 
pogodbe, odloča o zadevi na zahtevo ene od strank, agencija. 

• (5)Kjer se gradnja gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih 
sredstev, morajo investitorji pri gradnji te infrastrukture vanje položiti 
dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke 
evidence GJI še ne obstaja takšna kabelska kanalizacija in ne pridobi 
soinvestitorja.  

• Tako zgrajena kabelska kanalizacija mora biti pod enakimi pogoji na voljo 
vsem fizičnim ali pravnim osebam, ki zagotavljajo elektronska 
komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo. 

 



Vpis telekomunikacijske infrastrukture v evidenco 

 

14. člen: 

 

(1)Če je občina operater ali lastnik komunikacijskega omrežja mora: 

 

• organu, pristojnem za geodetske zadeve, sporočiti podatke o vrstah in legi 
omrežij  za vpis v evidenco GJI. 

• vsako spremembo teh podatkov je sporočiti pristojnemu organu v treh 
mesecih po njenem nastanku. 



Služnost (1) 

16., 17., 18. člen 

 

• Gradnja, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture je v javno korist.  

• Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah v lasti oseb javnega 
prava se v javno korist lahko obremeni s služnostjo v korist operaterja,  
elektronskega komunikacijskega omrežja. 

 

20. člen 

 

• (2)Za ustanovitev služnosti mora služnostni upravičenec lastniku 
nepremičnine predložiti predlog pogodbe.  



Služnost (2) 

• (3)Obvezna sestavina pogodbe sta določilo o dopustnosti skupne uporabe 
komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca s strani le-tega ter drugih 
fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, ter 
določilo o višini denarnega nadomestila za služnost.  

• (4)Denarno nadomestilo iz prejšnjega odstavka ne sme presegati zmanjšanja 
vrednosti služeče nepremičnine ali dejanske škode in izgubljenega dobička. 

• (6)Služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče 
infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev je na nepremičninah v lasti 
države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna. 

• (7)Če lastnik nepremičnine v desetih dneh po prejemu predloga pogodbe ne 
pristane na njeno sklenitev, lahko služnostni upravičenec zahteva, da o 
ustanovitvi služnosti odloči pristojni upravni organ.  

• (8)Služnostni upravičenec mora pogodbo v 30 dneh poslati na AKOS 



Skupna uporaba gospodarske javne infrastrukture 

93. člen 

 

• (1)Investitor ali lastnik gospodarske javne infrastrukture mora v skladu s 
tehničnimi zmožnostmi operaterjem omrežij in zainteresiranim državnim 
organom omogočiti skupno uporabo svojih prostih zmogljivosti te 
infrastrukture. 

• Cene skupne uporabe GJI morajo biti stroškovno naravnane.  

• (3)Če se lastnik ali investitor gospodarske javne infrastrukture ne 
dogovorita, na zahtevo ene od strank o zadevo odloči agencija po 
postopku o sporu. 

 



 

 

Hvala za pozornost! 

 

Vprašanja? 


