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Vlada Republike Slovenije je na 118. redni seji dne 17. 3. 2022 določila besedilo:

– Predloga zakona o elektronskih komunikacijah – nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora 

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 -

odl. US in 111/21).

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po 

nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi 

lahko doletele državo zaradi neprenosa Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, saj je rok 

za prenos navedene direktive potekel že 21. 12. 2020. Vlada Republike Slovenije izpostavlja, 

da je Evropska komisija v svojem sporočilu ''Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov'' 

(UL C18, 19. 1. 2017, str. 10-20) napovedala, da si je zadala cilj, da bo zadeve predložila 

Sodišču EU že v 12 mesecih, če direktive ne bodo prenesene v nacionalni pravni red, kar je v 

predmetnem primeru že izpolnjeno. Evropska komisija je v navedenem sporočilu določila tudi 

nov pristop glede finančnih sankcij za države članice, ki pravočasno ne prenesejo direktive, 

sprejete v skladu z zakonodajnim postopkom, v nacionalno zakonodajo. Za državo članico, 

zoper katero bo zaradi nepravočasnega prenosa zakonodaje EU sprožila postopek pred 

Sodiščem EU, bo od Sodišča EU v skladu s tretjim odstavkom 260. člena Pogodbe o delovanju 

EU (PDEU) sistematično zahtevala, naj poleg dnevne denarne kazni naloži tudi pavšalni 

znesek, pri čemer najnižji pavšalni znesek znaša 377.000,00 EUR, ta znesek pa se lahko ob 

določitvi visokega koeficienta resnosti kršitve in veliki zamudi pri sprejemu zakona tudi podvoji. 

Obravnava predloga zakona po nujnem postopku je potrebna tudi zaradi interesov varnosti 

države in zaradi preprečitve težko popravljivih posledic, ki bi zaradi nesprejema zakona po 

nujnem postopku nastale za delovanje države z vidika zagotavljanja informacijske varnosti. 

Poglavje o varnosti omrežij in storitev krepi zahteve in pogoje za operaterje v luči novih 

varnostnih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, in sicer zlasti za operaterje mobilnih 

komunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo ta omrežja določenim subjektom, ki z vidika države in 

družbe zagotavljajo t. i. kritične storitve. Operaterji morajo sprejeti ustrezne in sorazmerne 

tehnične ter organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost omrežij in 

storitev, vključno s pripadajočimi informacijskimi sistemi. Med ukrepe sodi tudi sprejem, 

izvajanje in spremljanje sistema upravljanja varnosti, kar zajema sistem upravljanja 

neprekinjenega poslovanja in sistem upravljanja varovanja informacij. V luči novih, zaostrenih 



razmer na področju kibernetske varnosti je sprejem predloga zakona potreben po nujnem 

postopku.

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, 51/21 in 114/21) in 235. člena Poslovnika državnega zbora

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 -

odl. US in 111/21) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 

delovnih teles sodelovali:

– Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo,

– mag. Peter Geršak, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno 

preobrazbo,

– dr. Uroš Svete, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
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