POROČILO SVETA ZA TELEKOMUNIKACIJE ZA LET0 2003
UVOD
Navedeno poročilo zajema delovanje Sveta za telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu:
svet), ki deluje na podlagi določb Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.30/01, 52/02
in 110/02 v nadaljnjem besedilu ZTel-1) v letu 2003. V tem času je imel svet 4 redne in eno
dopisno sejo.
Svet je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi sveta za telekomunikacije (Uradni list RS, št.
56/2001 in št. 39/2002).
Svet je organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga telekomunikacij. Svet ima
enajst članov, ki jih je za dobo 5 let na predlog Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve imenoval Državni zbor Republike
Slovenije izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem telekomunikacij. V
sestavi sveta je lahko največ ena tretjina predstavnikov operaterjev in takih, ki so zaposleni pri
operaterjih.
S prej navedenim odlokom so bili v svet imenovani:
dr. Janez Bešter
Borut Celcer
mag. Damir Cibic (operaterji)
Franc Dolenc
Bogdan Pavlič (z Odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije,
Uradni list RS, št. 13/03 nadomestil člana Ronka Gostiša)
Janez Hrovat
dr. Marko Jagodič
dr. Gorazd Kandus
Ivica Kranjčević (operaterji)
Izidor Sodja (z Odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije,
Uradni list RS, št. 39-1862/2002, nadomestil člana Franca Lenka)
Pavel Žakelj (operaterji).
Predsednik sveta je dr. Marko Jagodič, namestnik predsednika pa mag. Damir Cibic.
Delo sveta ureja Poslovnik sveta za telekomunikacije (Uradni list RS, št 64/01 in št.111/02).
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Delovanje sveta je javno.
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko svet ustanovi stalne ali občasne strokovne
delovne skupine, ki jih sestavljajo člani sveta.
Sredstva za delo sveta, povračilo stroškov in nagrade za člane sveta zagotavlja Agencija za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija),
ki tudi zagotavlja opravljanje strokovno-administrativnih nalog za potrebe sveta.
I.

PRISTOJNOSTI SVETA

V skladu s 117. člena ZTel-1 je svet organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga
telekomunikacij, ki v skladu z določbami 119. člena ZTel-1 opravlja zlasti naslednje naloge:
- daje mnenje glede strategije zagotavljanja univerzalnih storitev,
- daje mnenje glede sistema reševanja pritožb uporabnikov,
- daje mnenje glede poročila o delu agencije in stanju na področju telekomunikacij,
- daje mnenja, priporočila in predloge glede telekomunikacijskih zadev,
- daje mnenja, priporočila in predloge glede uporabe zakona o telekomunikacijah,
- spremlja delovanje agencije.
II.
TELEKOMUNIKACIJSKI TRG V SLOVENIJI

Glede na navedene pristojnosti sveta mora svet delovati v smeri vzpodbujanja vseh ključnih
dejavnikov za doseganje osnovnih ciljev na področju razvoja telekomunikacij v Republiki
Sloveniji, ki so:
- stabilen razvoj telekomunikacij v skladu s pričakovanji uporabnikov,
- pospeševanje splošnega razvoja telekomunikacij in novih telekomunikacijskih
storitev,
- spodbujanje učinkovitosti in tekmovanja med operaterji na telekomunikacijskem trgu,
- zagotavljanje učinkovitega varstva uporabnikov telekomunikacij.
Svet ugotavlja, da se navedene cilje lahko doseže samo z deregulacijo in liberalizacijo trga
telekomunikacijskih storitev, ki temeljita na ekonomski enakopravnosti novih in obstoječih
operaterjev.
Glede na stanje liberalizacije trga telekomunikacijskih storitev v Evropski uniji svet ugotavlja,
da telekomunikacijski trg v Sloveniji ni ustrezno liberaliziran. Tržni delež Telekoma
Slovenije je na določenih tržnih segmentih še vedno 100%. Da bi se stanje čimprej uredilo, bi
morala v okviru svojih pristojnosti na razvoj trga vplivati tudi politika. Nesprejemljivo je, da
se otežuje vstop novim operaterjem z nerazumnimi omejitvami pri uporabi obstoječih
hrbteničnih omrežij in da še vedno ni resnega hrbteničnega omrežja potencialnih alternativnih
ponudnikov, kot so Elektrotk, Slovenske železnice, DARS (ki so v lasti države) ter da ni
ustrezne reakcije na namero Telekoma Slovenije, ki napoveduje nakup kabelskih operaterjev.
Na ta način ne bo možno zagotavljati obstoječih storitev in uvajati novih s kvaliteto in po
cenah, ki so sprejemljive za uporabnike. Kvalitetne storitve po nizkih cenah se dolgoročno
lahko zagotavlja le pod pogojem, da bo na telekomunikacijskem trgu več operaterjev.
Svet hkrati ugotavlja, da liberalizacija telekomunikacijskega trga prinaša tudi določene
slabosti, ki se izražajo predvsem v potencialno slabši kvaliteti telekomunikacijskih storitev
nekaterih novih operaterjev, ker nimajo dovolj finančnega potenciala in jim manjka ustreznih
kadrov. Z razvojem in uvajanjem širokopasovnih storitev se pogoji za uspešen nastop
alternativnih operaterjev še dodatno zaostrujejo. Svet za telekomunikacije zato namenja
posebno pozornost uvajanju širokopasovnih storitev, ki bodo v prid uporabnikom, predvsem
pa dostopne vsem, ne glede na regijo, v kateri posameznik živi in ne glede na njegov socialni
status.
III.

SPREMLJANJE DELOVANJA AGENCIJE

Svet spremlja delovanje agencije in daje:
- mnenje k programu dela in finančnemu načrtu agencije,
- mnenje k letnemu poročilu agencije,
- mnenje k vrednosti točke kot osnove za določanje višine pristojbin.
Svet je obravnaval poročilo agencije za leto 2002 in ga pozitivno ocenil.
Glede prihodnjih poročil agencije svet zastopa stališče, da bi morala agencija tisti del poročila,
ki se nanaša na analizo trga in vsebuje številčne podatke, pripravila dvakrat letno. Pri
zajemanju podatkov bi bilo potrebno določiti nekatere manjkajoče parametre (npr. za
mobilnega naročnika) in na novo definirati relevantnost podatkov v ceni košarice.
Svet je obravnaval tudi program dela in finančni načrt agencije za leto 2004. Svet ugotavlja
da:
- ima agencija zagotovljene ustrezne pogoje delovanja, zato mora v celoti izpolnjevati
svoje naloge, tudi tiste, ki so namenjene obveščanju operaterjev o stanju na
telekomunikacijskem trgu, posebej pa še javni register operaterjev,
-

financiranje agencije mora biti urejeno tako, da se stroški, ki jih ima agencija s
področjem pošte, pokrivajo s pristojbinami, ki jih plačujejo izvajalci poštnih storitev
in ne iz pristojbin, pobranih na podlagi Ztel-1,

-

-

agencija mora izoblikovati prioritetne naloge, ker ni možno pričakovati, da bo lahko
uspešno realizirala vse v načrtu naštete naloge,
kot prioritetno nalogo bi bilo potrebno postaviti strategijo uvajanja digitalne televizije,
načrt dela mora zagotoviti kvalitetno uporabo človeških virov v Republiki Sloveniji,
kar se lahko stori tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih na agenciji in z vodenjem
projektov z zunanjimi vrhunskimi strokovnjaki,
glede na stanje liberalizacije v Sloveniji, kjer bo skupina Telekom tudi v naslednjem
letu ohranila absolutno prevladujoč položaj na trgu, mora agencija zagotoviti pogoje, v
katerih bodo imeli operaterji, ki ponujajo istovrstne storitve na različnih strukturah,
enake pogoje vstopa na trg,
agencija mora zagotoviti ljudi in sredstva, da bo lahko nadzorovala ločeno
računovodstvo in tako preprečila navzkrižno subvencioniranje v poslovanju
operaterjev s pomembno tržno močjo.

V okviru svojih pristojnosti je svet tudi oblikoval pozitivno mnenje k predlaganemu
splošnemu aktu o vrednosti točke za določitev pristojbin na področju telekomunikacij ter
obravnaval višino pristojbine za podelitev izključne pravice za uporabo frekvenc za
opravljanje mobilne javne radijske storitve UMTS/IMT-2000, določene s splošnim aktom o
določitvi pristojbine za podelitev izključne pravice uporabe radiofrekvenčnega spektra.
Svet je, ne glede na to, da komercialno ne deluje še nobeden od velikih operaterjev v Evropski
Uniji, ki jim je bila dodeljena frekvenca UMTS/IMT-2000, soglašal z agencijo in
Ministrstvom za informacijsko družbo, da je potrebno pripraviti vse potrebno za še en javni
razpis za podelitev izključne pravice uporabe radiofrekvenčnega spektra za potrebe
UMTS/IMT-2000.
Slovenijo veže zaveza, dana Evropski Uniji, da bo tudi na tem trgu zagotovila konkurenco.
Cena za izključno pravico mora odražati obstoječe stanje pri komercialni uvedbi UMTS/IMT2000, za vse operaterje pa je potrebno zagotoviti tudi druge ustrezne pogoje za komercialno
uvedbo storitev UMTS/IMT-2000.
Na trgu UMTS/IMT-2000 je potrebno zagotoviti konkurenco, zagotoviti pa je tudi
potrebno,da imajo vsi operaterji na tem trgu enake pogoje vstopa na trg. Predlagana cena je
lahko v danem trenutku tudi visoka, vendar je logično, da morajo ponudniki prevzeti določano
tveganje, saj so storitve UMTS/IMT-2000 lahko tudi izjemno donosne.
IV.

ZAKON O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Svet je posebno pozornost namenil novemu zakonu o elektronskih komunikacijah.
Naloga sveta pri pripravi predloga zakona o elektronskih komunikacijah je v tem, da opredeli
namen zakona in cilje, zaradi uresničitve katerih je zakon potrebno sprejeti. Zaradi tega svet
ni oblikoval pripomb na posamezne teze za predlog zakona, ampak je oblikoval načela,
katerim morajo določbe predloga zakona slediti:
1) NAČELO STROKOVNOSTI: V pripravo ZEK in kasneje v nadzor nad njegovim
izvajanjem morajo biti vključeni strokovnjaki s področja telekomunikacij. ZEK predvidi
Svet za elektronske komunikacije z ustrezno razširjenimi pristojnostmi (svet za
telekomunikacije se preimenuje v svet za elektronske komunikacije).
2) NAČELO SKLADNOSTI z EU: ZEK naj izhaja iz Evropskih direktiv in regulative ter naj
upošteva potrebne specifičnosti in interese uporabnikov in gospodarstva v Sloveniji. ZEK

naj ne izhaja iz Zakona o telekomunikacijah (ZTel-1), ki bi se dopolnjeval z Evropskimi
direktivami.
3) NAČELO RAZVOJNEGA POMENA: Republika Slovenija mora elektronske
komunikacije (EK) obravnavati kot strateško izjemno pomembno panogo, ki ima v
Sloveniji tradicijo, lasten razvoj in industrijo. Ker EK vplivajo na razvoj celotnega
gospodarstva in informacijske družbe ni dovolj, da država skrbi samo za liberalizacijo
trga, ampak mora intenzivno vzpodbujati predvsem tiste investicije in storitve, ki
prispevajo k celostnemu razvoju Slovenije.
4) NAČELO VZPODBUJANJA INVESTICIJ V INFRASTRUKTURO IN STORITVE:
Vsebovani morajo biti mehanizmi, ki predvsem spodbujajo nove naložbe v infrastrukturo
in storitve za enakomeren in hiter razvoj sodobnih EK na celotnem območju Slovenije ter
krepijo tehnološki razvoj.
5) NAČELO TEHNOLOŠKE NEVTRALNOSTI: operaterje je treba obravnavati
enakopravno, ne glede na to, kakšen tip omrežij uporabljajo. Skladna s tem je tudi široka
definicija »elektronskih komunikacij«, ki jo uporablja novi sklop direktiv EU.
6) NAČELO DOSTOPNOSTI PRAVIC NA TUJIH NEPREMIČNINAH ZA POTREBE
OPRAVLJANJA STORITEV EK: Zagotoviti je treba učinkovit sistem za hitro pridobitev
teh pravic (predvsem služnosti), saj je od njih odvisen napredek EK. Trenutno uveljavljeni
slovenski sistem ni ustrezen, ker je počasen in neučinkovit.
7) NAČELO RAZVOJNEGA ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNIH STORITEV: Pri
zagotavljanju univerzalnih storitev je treba vzpostaviti mehanizem, ki bo spodbujal tudi
razvoj in vlaganja v manj razvita območja ter dostop najširšemu krogu državljanov do
storitev EK.
8) NAČELO TRANSPARENTNOSTI, OBJEKTIVNOSTI IN NEDISKRIMINACIJE PRI
DODELJEVANJU ŠTEVILK IN DOMEN: Enake možnosti in transparentnost pogojev za
dodeljevanje številk in domen morajo biti zagotovljeni tako glede postopkov in kriterijev
za dodelitev kot tudi glede organa oziroma organizacije, ki številke in domene dodeljuje.
Domenski prostor se obravnava enakopravno (ENUM – ITU).
9) NAČELO ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI STORITEV: na liberaliziranem trgu EK
storitev je še posebej pomembno, da se zagotovi kakovost storitev, ki so na razpolago
končnim uporabnikom, saj so le-ti zaradi poplave alternativnih možnosti premalo
zaščiteni. Zaradi ranljivosti in neinformiranosti uporabnikov, še zlasti pa potrošnikov, tudi
trg sam ne more v zadostni meri poskrbeti za izločitev nekvalitetnih storitev iz ponudbe.
Zato je zagotavljanje kakovosti storitev še posebej pomembno pri univerzalnih storitvah,
ki naj bodo kar se le da široko dostopne, zanemarjati pa ga ne bi smeli niti pri drugih
storitvah.
10) NAČELO TAJNOSTI IN ZAUPNOSTI EK: operaterji morajo v skladu z ustavo in
zakonom varovati tajnost in zaupnost EK ter zasebnost in osebne podatke naročnikov in
uporabnikov.
11) NAČELO TRANSPARENTNOSTI: ZEK mora vsebovati tudi jasne definicije pojmov –
skladne z direktivami EU in strokovnim slovenskim izrazoslovjem.

12) NAČELO POVEZOVANJA: ZEK mora, skladno z EU, vsebovati jasne relacije do
drugih zakonov (zakonom o medijih, zakon o elektronskem poslovanju, ...)
13) NAČELO NATANČNOSTI: ZEK naj bo v svojih določilih natančen, strokoven, brez
dvoumnih formulacij in neobremenjen z določili iz drugih veljavnih zakonov, ki se lahko
nanašajo na področje elektronskih telekomunikacij.
Svet je tudi oblikoval načelne pripombe k osnutku ZEK
1. Hkrati s predlogom ZEK bi morali biti izdane tudi teze podzakonskih aktov. Glede na
to, da osnutek ZEK napotuje na podzakonske akte, se ustreznost ureditve v ZEK lahko
presoja le skupaj s podzakonskimi akti.
2. Pojmi morajo biti jasni in nedvoumni ter dosledno uporabljeni v celotnem besedilu
zakona.
3. Obstoječi sistem zaračunavanja pristojbin se je izkazal kot primeren, zato je uvajanje
variabilnega dela pristojbine neprimerna rešitev.
4. Poglavje, ki ureja digitalno radijsko in televizijsko radiodifuzijo je neustrezno, vendar
bi bilo, zaradi celovite ureditve področja, kar ZEK vsekakor zasleduje, smotrno, da bi
ZEK urejal tudi področje, ki ga ureja Access Directive, na način, da bi bile vse
tehnološke opredelitve predmet podzakonskih aktov.
5. Poglavje, ki ureja oštevilčenje, mora urejati tudi poimenovanje in naslavljanje, skladno
z direktivo 2002/21/EC (art.10: Numbering, naming and addressing).
6. Zahteve za zbiranje podatkov ter drugih obveznosti operaterjev, ki imajo finančne
posledice (npr. objave v dnevnem tisku), morajo biti sorazmerne z namenom.
7. Posebno pozornost je potrebno nameniti poglavju prehodnih določb ter preučiti
smiselnost določbe, da z uveljavitvijo ZEK preneha mandat članom sveta za
telekomunikacije in direktorju ATRP.
V.

ANALIZA MOŽNOSTI ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA

Svet daje mnenja in soglasja h gradivom, ki jih svetu posreduje agencija. Svet k navedenim
gradivom oblikuje priporočila v zadevah, kadar oceni, da je to potrebno za doseganje ciljev na
področju razvoja telekomunikacij.
Agencija v gradivu, predloženemu svetu v obravnavo, navaja, da je na področju
širokopasovnega dostopa položaj na trgu kritičen. Pravne podlage za razvoj konkurence na
tem delu telekomunikacijskega trga so dane, dejanski položaj na trgu pa je takšen, da je novim
operaterjem vstop na ta trg močno otežen.
Problem, na katerega se je osredotočila agencija, je enakopraven dostop do ADSL. Agencija
ne zanika pomembnosti drugih možnih dostopov, kakor so kabelski dostop in drugi
širokopasovni dostopi, meni pa, da omogoča operaterski zakup - »bitstream« učinkovit vstop
konkurence, kar dokazujejo tudi podatki za EU, prikazani v analizi.
Svetu za telekomunikacije je agencija predlagala, da sprejme naslednje načelno stališče:

Za razvoj konkurence na telekomunikacijskem trgu je, poleg razvezave krajevne zanke,
pomemben tudi dostop z bitnim pretokom (Bitstream Access). Svet opozarja na dejstvo, da
le konkurenčno okolje vzpodbuja ponudbo novih vsebin. Za razvoj trga telekomunikacij
mora:
- ATRP v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 68. člena zakona o
telekomunikacijah zagotoviti, da bo Telekom Slovenije kot operater s pomembno
tržno močjo omogočal drugim operaterjem dostop z bitnim pretokom na podlagi
stroškovno naravnanih, javno objavljenih, objektivnih in preglednih pogojev.
Pogoji morajo biti za podobne storitve v podobnih okoliščinah podobni in morajo
biti enaki pogojem, ki jih operater zagotavlja za enake storitve za sebe oziroma
podjetja, odvisna od njega (pogoj nediskriminacije),
- ATRP mora v okviru pristojnosti ukrepati tako, da bo Telekom Slovenije d.d.
pripravil Ponudbo za razvezavo krajevne zanke (RUO).
Svet predlaganega načelnega stališča ni sprejel, ker v danem trenutku še ni odgovorov na
odprta vprašanja, kot so:
- ali analiza nedvoumno potrjuje, da ima Siol prenizke cene,
- ali agencija lahko izdela kvalitetno analizo brez sodelovanja operaterja,
- ali so bili parametri, upoštevani pri analizi, pravi,
- izračuni se niso ukvarjali z možnimi projekti novih ponudnikov, ki se praviloma
usmerjajo samo na donosne storitve,
- analiza ni upoštevala možnosti, ki jih ponujajo modeli razveze krajevne zanke,
- analiza se ne ukvarja posebej z ATM omrežji,
- paziti je potrebno, da ne bi ukrepi agencije negativno vplivali na razvoj podeželja,
pri čemer bi moral biti cilj 75% pokritost prebivalstva s širokopasovnimi dostopi,
alternativni ponudniki namreč ne bodo gradili na demografsko nezanimivih
področjih,
- svet se do konkretnih cen posameznega operaterja ne more opredeliti.
Del članov sveta je opozoril na dejstvo, da, kakor ni možno pričakovati konkurence na
področju klicnega dostopa, dokler bo cena klica v fiksno omrežje nižja od cene medomrežne
povezave, enako ni možen vstop konkurence, dokler je maloprodajna cena širokopasovnega
dostopa nižja od stroškov, ki jih ima operater, ki najema infrastrukturo pri Telekomu
Slovenije. Iz podatkov agencije sledi, da so cene ADSL na trgu prenizke, kar vodi v
zaključek, da edini ponudnik ADSL vztraja pri taki ceni zato, da ostaja na trgu kot edini
ponudnik. Število priključkov ADSL je blizu povprečju v Evropski Uniji, zaradi česar ni
pričakovati, da bi bila za alternativne ponudnike ekonomsko upravičena gradnja svojih
širokopasovnih omrežij. Zato mora agencija ukrepati skladno z zakonskimi možnostmi in v
sodelovanju z Uradom za varstvo konkurence. Ne glede na možno začetno povišanje cen, ki je
ob uvajanju konkurence pogosto, je potrebno alternativnim ponudnikom storitev omogočiti
dostop do širokopasovnega omrežja.
VI.

DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2004

V letu 2004 bo sprejet nov Zakon o elektronskih komunikacijah. Po predlogu navedenega
zakona se pristojnosti Sveta za telekomunikacije ne spreminjajo, saj zakon skoraj v celoti
povzema obstoječo ureditev. Naloge sveta tako ostajajo spremljanje in svetovanje pri
usmerjanju trga elektronskih komunikacij. Glavni namen zakona je zagotavljanje učinkovite
konkurence na trgu elektronskih komunikacij, pospeševanje razvoja elektronskih
komunikacijskih omrežij in storitev v državi, kot pogoj za razvoj gospodarskega in
družbenega sistema v državi in uveljavljanja legitimnih interesov njenih državljanov. Naloga

sveta ostaja tudi spremljanje delovanja agencije, ki bo morala učinkovito ukrepati tako, da se
vzpostavi učinkovita konkurenca, razvoj enotnega trga elektronskih komunikacij in zagotovi
učinkovito varstvo pravic uporabnikov.
Glede na prej navedeno, ostajajo prioritetne naloge sveta delovanje v smeri zagotavljanja:
- stabilnega razvoja elektronskih komunikacij v skladu s pričakovanji uporabnikov,
- pospeševanje splošnega razvoja elektronskih komunikacij in novih storitev,
- spodbujanje učinkovitosti in tekmovanja med operaterji na trgu,
- zagotavljanje učinkovitega varstva uporabnikov elektronskih komunikacij.
Svet nadalje ugotavlja, da se navedene cilje lahko doseže samo z deregulacijo in liberalizacijo
trga elektronskih komunikacij na temeljih ekonomske enakopravnosti novih in obstoječih
operaterjev.
Za doseganje navedenih ciljev je prav tako pomembno pravočasno uvajanje tehnološko
ustreznih rešitev. Svet bo zato tudi v nadalje redno spremljal tehnološki razvoj elektronskih
komunikacij v Evropi in svetu ter po potrebi oblikoval svoje mnenje o reševanju ključnih
tehnoloških problemov razvoja slovenske infrastrukture in uvajanju novih storitev.
Svet bo podpiral harmoničen razvoj elektronskega komunikacijskega področja v Republiki
Sloveniji, ki je možen le s:
- tarifno politiko, ki temelji na principih Evropske unije,
- nadzorom kakovosti delovanja omrežij in spoštovanja tehničnih standardov,
- uvajanjem objektivnih meril za določanje položaja na trgu,
- uvajanjem stroškovno naravnane cene medomrežnega povezovanja,
- uvajanjem optimalne strategije zagotavljanja univerzalnih storitev.
Svet bo spremljal delovanja agencije in dajal:
- mnenje k programu dela in finančnemu načrtu agencije,
- mnenje k letnemu poročilu agencije,
- mnenje k vrednosti točke kot osnove za določanje višine pristojbin,
- predhodno soglasje k statutu agencije.
Svet navedena mnenja in soglasja oblikuje na podlagi gradiv, ki jih svetu posreduje agencija.
Svet k navedenim gradivom oblikuje priporočila v zadevah, kadar oceni, da je to potrebno za
doseganje ciljev na področju razvoja telekomunikacij. Svet pričakuje, da bo direktor agencije
v primeru, ko mnenj in priporočil sveta ne bo upošteval, pisno obvestil svet o razlogih za
svoje ravnanje.
Svet redno spremlja razvoj in spremembe v tržni strukturi na elektronskem komunikacijskem
trgu Republike Slovenije, zato pričakuje, da bo potrebne ažurne in verodostojne podatke
zagotovila agencija v skladu z veljavno zakonodajo.
Svet bo posebno pozornost namenil:
- zagotavljanju možnosti uporabnikom za širokopasovni dostop do elektronskih
komunikacijskih storitev ne glede na regionalni ali socialni položaj,
- dogajanju na področju imenskega prostora,
- implementaciji novega zakonu o elektronskih komunikacijah.

Svet bo sodeloval in podpiral sodelovanje agencije pri oblikovanju regulative in
standardizacije na telekomunikacijskem področju z ustreznimi institucijami EU, ITU ter
regulativnimi organi v izbranih državah (twinning).
Svet bo zagotavljal sprotno obveščanje javnosti o svojem delu, mnenju in stališčih.
PREDLOG SKLEPA
Na podlagi navedenega poročila svet predlaga Državnemu zboru, da poročilo sveta za leti
2003 obravnava in sprejme.
dr. Marko Jagodič
Predsednik sveta

