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Vlada Republike Slovenije je na 107. redni seji dne 17. decembra 2021 določila besedilo:
–

Predloga zakona o elektronskih komunikacijah – prva obravnava,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 114. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20).
Hkrati vas obveščam, da je bil Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, dne
21. decembra 2021 predložen v postopek tehnične notifikacije Evropski komisiji v skladu z
Direktivo 2015/1535/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe. V skladu z
določbami direktive država ne sme sprejeti predpisa v obdobju 3 mesecev, odkar Evropska
komisija prejme sporočilo o notifikaciji (v tem obdobju namreč EK in druge države članice lahko
podajo pripombe na osnutek). Pri tem ni ovir za začetek zakonodajnega postopka ob opozorilu,
da mora biti po poteku 3 mesecev še vedno odprta možnost morebitnih popravkov predloga
zakona (prek vloženih amandmajev). Ob tem dodatno pojasnjujem, da se ukrepi, zaradi katerih
je predlog zakona treba predložiti v postopek tehnične notifikacije (ukrepi iz poglavja o varnosti
omrežij in storitev), v zakonodajnem postopku ne smejo bistveno spremeniti, sicer je treba
postopek tehnične notifikacije ponoviti.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10,
95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) določila, da bodo
kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
–
Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
–
mag. Peter Geršak, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo,
–
Peter Jenko, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko
družbo, Ministrstvo za javno upravo,
–
Uroš Svete, direktor Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, Ministrstvo
za javno upravo,
–
Tina Bizjak Ahačič, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo.
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