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CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZEKom-2 

Kaj so temeljni cilji ZEKom-2? 

Temeljni cilj ZEKom-2 je prenos Direktive 2018/1972/EU v nacionalni pravni red. 

ZEKom-2 ima cilj ojačati varnost javnih komunikacijskih omrežij in storitev, vključno 

zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, še posebej pri zagotavljanju 

navedenega subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo kritične storitve, kar 

ima pomen tudi za nacionalno varnost.  

 

Namen ZEKom-2 je prav tako pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v 

državi, vključno z razvojem informacijske družbe, dostop do zelo visoko zmogljivih 

omrežij in njihova uporaba za vse državljane in podjetja v Evropski uniji (v nadaljnjem 

besedilu: EU) ob hkratni krepitvi varnostnih zahtev za zagotavljanje omrežij in storitev, 

kar bo zaradi večjega zaupanja uporabnikov pospešilo tudi uporabo zadevnih storitev, 

kot tudi razvijanje notranjega trga EU in uveljavljanje legitimnih interesov vseh njenih 

državljanov.  

Kakšne spremembe prenaša Direktiva 2018/1972/EU v nacionalni pravni red 

Republike Slovenije? 

Cilj Direktive 2018/1972/EU je, da se ob razvoju konkurence na trgu postopno odpravijo 

predhodna pravila, specifična za sektor elektronskih komunikacij in da se na koncu 

zagotovi, da elektronske komunikacije ureja le konkurenčno pravo. Zaradi močno 

konkurenčne dinamike na trgih elektronskih komunikacij v zadnjih letih je nujno 

zagotoviti, da se predhodne regulativne obveznosti naložijo le, kadar na zadevnih trgih 

ni učinkovite in trajnostne konkurence. Cilj predhodnega regulativnega posredovanja je 

ustvarjanje koristi za končne uporabnike prek oblikovanja maloprodajnih trgov, ki so 

učinkovito in trajnostno konkurenčni.  

 

POGLAVITNE NOVOSTI ZEKom-2 

Novo poglavje Digitalna radiodifuzija  

• Vzpostavljeno je novo poglavje o digitalni radiodifuziji in razveljavlja se Zakon o 

digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 s spremembami in dopolnitvami).  

Spremembe v zvezi s poglavjem Gradnja omrežij in pripadajoče infrastrukture 

ter spodbujanje povezljivosti 

• 17. člen ZEKom-2 uvaja varovalni pas sistemov elektronskih komunikacij 

(zemljiški pas), v katerem se smejo ograditi drugi objekti in naprave ter izvajati 

dela, ki bi lahko vplivala na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja. 

• Spreminja se postopek poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo 

(visokozmogljivih omrežij), pri čemer se pristojnost zbiranja podatkov prenaša z 

ministrstva na Agencijo (19. člen ZEKom-2). 

• Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: Agencija), mora vsake tri leta posodobiti geografski pregled o dosegu 

širokopasovnih omrežij in objaviti javni poziv za poizvedovanje po nameri 



investitorjev o nameravani gradnji ali nadgradnji zelo visokozmogljivih omrežij 

(18. člen ZEKom-2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Razlastitev in omejitev lastninske pravice 

• V primeru ustanovitve služnosti na nepremičninah v lasti države ali samoupravne 

lokalne skupnosti je obvezna sestavina pogodbe v korist operaterja omrežja tudi 

določilo o dopustnosti skupne gradnje s strani drugega operaterja (25. člen 

ZEKom-2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Upravljanje radio frekvenčnega spektra 

• ZEKom-2 stremi k čim bolj enostavnemu in učinkovitemu pristopu k podeljevanju 

spektra, kar pomeni, da se dovoli uporaba radijskih frekvenc na podlagi splošne 

odobritve povsod, kjer je to možno, in določi izdajo individualnih odločb o 

dodelitvi radijskih frekvenc le v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi zakonsko 

določenih razlogov.  

• Predvidena je enotna uporaba harmoniziranega radio frekvenčnega spektra, pri 

čemer pa se uvaja institut alternativne rabe harmoniziranega radio frekvenčnega 

spektra pod zakonsko določenimi pogoji za primere, da ni interesa za njegovo 

uporabo za harmonizirane storitve (glej 48. člen ZEKom-2). 

• Zaradi zagotavljanja večje predvidljivosti in s tem povezane pravne varnosti se v 

okviru določbe o vsebini odločbe o dodelitve radijskih frekvenc vzpostavlja pravna 

podlaga za sprejem splošnega akta Agencije, s katerim bo Agencija vnaprej 

določila način določanja območij pokrivanja v primeru dodeljevanja radijskih 

frekvenc za analogno radiodifuzijo (64. člen ZEKom-2). 

• Agencija lahko za zagotavljanje uspešne in učinkovite uporabe radio 

frekvenčnega spektra ali za izboljšanje pokritosti spodbuja možnosti souporabe 

in določi pogoje1 (65. člen ZEKom-2). 

• Prenovljen je člen o času2 veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. 

Agencija bo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje brezžičnih 

širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev izdala za 20 let, kar je 

skladno z zahtevami Direktive 2018/1972/EU po zagotavljanju regulatorne 

predvidljivosti (glej 66. člen ZEKom-2). 

• Dodatno je določeno podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za 

brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve. Odločbo bo 

mogoče podaljšati, razen če je bila možnost podaljšanja izključena ob dodelitvi 

radijskih frekvenc. V primeru podaljšanja se plača tudi določen znesek za 

učinkovito rabo omejene naravne dobrine (68. člen ZEKom-2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Upravljanje elementov oštevilčenja 

• ZEKom-2 ne vsebuje več določbe o ENUM- številkah, saj se je v praksi izkazalo, 

da od uveljavitve ZEKom-1 ni bilo interesa po ENUM funkcionalnosti. 

• Uvaja se termin eksteritorialne uporabe elementov oštevilčenja, torej uporabe 

elementov oštevilčenja zunaj ozemlja države članice, ki jih dodeli. S tem se skuša 

 
1 Za: (i) souporabo aktivne ali pasivne infrastrukture, ki temelji na radio frekvenčnem spektru, ali souporabo 
radio frekvenčnega spektra, (ii) poslovne dogovore o dostopu do gostovanja in (iii) skupno postavitev 
infrastrukture za zagotavljanje omrežij in storitev, ki temeljijo na uporabi radio frekvenčnega spektra. 
2 Za ostale radijske frekvence časovna veljavnost odločbe ostaja največ 15 let, razen radijskih frekvenc za 
zrakoplovno in pomorsko mobilno storitev, ki se izdajajo za nedoločen čas. Testne frekvence se lahko izda največ 
za 18 mesecev in za omejeno območje pokrivanja, razen radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo, ki se za 
testne namene lahko uporabljajo največ 90 dni. 



učinkovito podpreti prost pretok blaga, storitev in oseb v EU (104. člen ZEKom-

2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Varnost omrežij in storitev ter delovanje v 

stanjih ogroženosti 

• Operaterji morajo sprejeti ustrezne in sorazmerne tehnične ter organizacijske 

ukrepe3 za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost omrežij in storitev, 

vključno s pripadajočimi informacijskimi sistemi (115. člen ZEKom-2).  

• Zaradi večje učinkovitosti in takojšnjega razreševanja varnostnih incidentov bodo 

operaterji o varnostnem incidentu morali takoj obvestiti Agencijo in nacionalno 

skupino za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in 

informacij (v nadaljnjem besedilu: CSIRT). Agencija s splošnim aktom določa 

pogoje, kdaj gre za takšne varnostne incidente (pogoji določeni v 118. členu 

ZEKom-2). 

• Pristojnost za vrednotenje priglašenih incidentov je na Agenciji, ki pri tem 

sodeluje z nacionalnim CSIRT. V primeru težjega ali kritičnega incidenta ali v 

primeru kibernetskega napada lahko organ, pristojen za informacijsko varnost, 

določi primerne in sorazmerne ukrepe (119. člen ZEKom-2). 

• Organ pristojen za informacijsko varnost, v sodelovanju z Agencijo in nacionalnim 

CSIRT oceni, kdaj gre za stanje povečane ogroženosti. V tem primeru lahko 

zadevnemu operaterju ali operaterjem z odločbo določi primerne in sorazmerne 

ukrepe (121. člen ZEKom-2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Zagotavljanje konkurence 

• Nov ukrep simetrične regulacije – dodana je možnost naložitve obveznosti s 

souporabo pasivne infrastrukture in obveznosti sklenitve lokalno omejenih 

sporazumov o nacionalnem gostovanju (133. člen). 

• Merilom za presojo prevladujočega položaja so dodana nova merila.4  

• Časovni interval za izvedbo analiz upoštevnih trgov se zaradi večje stabilnosti in 

predvidljivosti regulativnih ukrepov podaljšuje na pet let, pri čemer se to obdobje 

izjemoma lahko podaljša za največ eno leto (2. odstavek 147. člen ZEKom-2). 

• Agencija lahko obveznost naložitve dostopa do komunikacijskih objektov (152. 

člen ZEKom-2) v lasti operaterja s pomembno tržno močjo naloži kot samostojen 

ukrep za izboljšanje konkurenčne dinamike in dinamike postavitve na vseh trgih 

na koncu prodajne verige.  

• Določba o naložitvi obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega 

računovodstva (154. člen ZEKom-2) je dopolnjena glede na zahteve Direktive 

2018/1972/EU. Agencija ne naloži obveznosti na podlagi tega člena, če pri 

operaterju obstaja omejitev maloprodajnih cen, obveznosti iz predhodnih členov 

pa zagotavljajo učinkovit in ne diskriminacijski dostop. 

• Operaterjem s pomembno tržno močjo je s ciljem izboljšanja preglednosti in 

zagotovitve pravne varnosti dana možnost, da ponudijo zaveze, ki jih Agencija 

upošteva pri odločanju o ustreznih regulativnih obveznostih (glej 160. člen 

ZEKom-2).  

 
3 Sprejem, izvajanje in spremljanje sistema upravljanja varnosti, kar zajema sistem upravljanja neprekinjenega 
poslovanja (SUNP) in sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI). 
4 Dodatna merila: (i) ovire za širitev na upoštevnem trgu, (ii) absolutna in relativna velikost operaterja, (iii) 
odsotnost ali nizka izravnalna kupna moč, (iv) komercialne prednosti, (v) stopnja diferenciacije storitev, (vi) 
sklepanje dolgoročnih in trajnostnih sporazumov o dostopu in (vii) pogodbena razmerja z drugimi udeleženci na 
trgu, ki bi lahko pomenila omejevanje trga. 



• Postopek določitve meddržavnih trgov je spremenjen glede na zahteve Direktive 

2018/1972/EU. Podrobnosti so urejene v 163. členu ZEKom-2. 

Spremembe v zvezi s poglavjem Univerzalna storitev in dodatne obvezne 

storitve 

• ZEKom-2 spreminja definicijo končnega uporabnika5 (165. člen ZEKom-2). 

• V univerzalni storitvi se še naprej ohranjata univerzalni imenik in univerzalna 

imeniška služba, ne pa tudi javne telefonske govorilnice (167. člen ZEKom-2). 

• Zaradi zmanjšanja stroškov in obremenjujočega vpliva na okolje bo izvajalec 

storitev naročniku poslal račun v elektronski obliki, razen če bo naročnik zahteval 

papirnat račun (177. člen ZEKom-2). 

Spremembe v zvezi s poglavjem Pravice končnih uporabnikov6 

• Določena je prepoved diskriminacije (183. člen ZEKom-2), kar pomeni da 

pogodbeni pogoji in zahteve operaterja za dostop do omrežja ali storitev ali 

njihovo uporabo ne smejo vsebovati diskriminacijskih določil na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža končnega uporabnika razen če je 

razlikovanje objektivno upravičeno. 

• Večina določb iz tega poglavja se ne uporablja za mikro družbe, če te zagotavljajo 

le medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, pri čemer mora 

takšen operater o tem obvestiti uporabnike pred sklenitvijo pogodbe (185. člen 

ZEKom-2). 

• ZEKom-2 določa informacije, ki jih mora izvajalec storitve7 potrošniku zagotoviti 

pred sklenitvijo pogodbe (glej 186. člen ZEKom-2). Informacije morajo biti 

zagotovljene na jasen in razumljiv način. Izvajalec storitve mora pred sklenitvijo 

pogodbe potrošniku zagotoviti tudi strnjen in lahko berljiv povzetek pogodbe z 

glavnimi informacijami.  

• Končni uporabnik lahko sklene pogodbo z izvajalcem za nedoločen ali določen 

čas. Naročniška pogodba za določen čas se lahko sklene tudi z možnostjo 

samodejnega podaljševanja. Pri tem se uvajajo določene obveznost izvajalca v 

primeru pogodb s samodejnim podaljševanjem, zlasti glede obveščanja (glej 

določbe 190. člen ZEKom-2). 

• Nekoliko so spremenjene tudi določbe o pravicah naročnikov v primeru sprememb 

splošnih pogojev (glej 192. člen ZEKom-2). 

• Uporabnik ima pravico odstopiti od naročniške pogodbe (193. člen ZEKom-2), če 

prihaja do stalnega ali pogosto ponavljajočega se znatnega razhajanja med 

dejanskim izvajanjem elektronsko komunikacijske storitve ter ravni kakovosti, 

navedeni v pogodbi in če izvajalec v 15 dneh od obvestila uporabnika o 

razhajanju, razhajanje ne odpravi. 

Spremembe v zvezi s poglavjem Reševanje sporov in poglavjem Nadzor 

• Spremenjen je člen o reševanju čezmejnih sporov (za več podrobnosti glej 284. 

člen ZEKom-2). Cilj je zagotoviti preprost postopek, ki se v primeru sporov med 

subjektu na trgu elektronskih komunikacij, ki nastane v različnih državah članicah 

Evropske unije, lahko sproži na zahtevo katerekoli stranke v sporu. 

 
5 Končni uporabnik je potrošnik, mikro družba, majhna ali srednja družba v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, ter neprofitno organizacijo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja nevladne organizacije. 
6 Končni uporabnik je uporabnik, ki ne zagotavlja javnih komunikacijskih omrežij ali javnih komunikacijskih 
storitev. 
7 Izvajalec storitve je fizična ali pravna oseba, ki izvaja javno komunikacijsko storitev ali je obvestila pristojni 
regulativni organ o nameravanem izvajanju javne komunikacijske storitve. 



• V primeru sporov v okviru skupne gradnje je predvidena možnost izdaje začasne 

odredbe, s katero se do izdaje odločbe oziroma za največ dva meseca zadrži 

izvajanje gradbenih del (5. odstavek 286. člen ZEKom-2). 

• Bistveno novost predstavlja določba četrtega odstavka 290. člena ZEKom-2, ki 

izrecno določa pristojnost Agencije, da lahko izda odločbo o ugotovitvi kršitve 

določb tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov, splošnih aktov ali 

ukrepov, ki jih sprejme sama, tudi v primerih, ko je kršitev že prenehala. Prav 

tako je izrecno določeno tudi, da lahko Agencija z odločbo, izdano v postopku 

nadzora, fizični ali pravni osebi naloži ukrepa povrnitve preveč zaračunanih 

zneskov ali retroaktivno ureditev pogodbenega razmerja. 

OBSTOJEČE ODLOČBE IN POSTOPKI 

Kako sprememba ZEKom-2 vpliva na obstoječe odločbe in postopke? 

Odločbe, ki so bile izdane po ZEKom-1 in so vezane na roke, ki se v času začetka 

veljavnosti ZEKom-2 še niso iztekli, se lahko spremenijo, razveljavijo ali prenehajo 

veljati pod pogoji in na način, kakor so določeni v ZEKom-2. 

Postopki, ki jih vodita Agencija in Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije na 

podlagi ZEKom-1, in ki do uveljavitve ZEKom-2 še niso bili dokončani, se nadaljujejo v 

skladu z določbami ZEKom-2. 

Od kdaj se ZEKom-2 uporablja? 

ZEKom-2 je bil dne 11. 10. 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je 

pričel veljati trideseti dan po objavi, torej dne 10. 11. 2022.  

 
* * * * * 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo po elektronski pošti info@kbp.si ali telefonu 

012445500. 

 

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 

 

Ljubljana, dne 15. 12. 2022 

 

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz 

drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno 

informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne 

prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo 

v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje. Zgoraj opisane spremembe in novosti 

tudi ne predstavljajo povzetka vseh sprememb in novosti, ki jih glede na ZEKom-1 uvaja ZEKom-2, 

temveč zgolj oris nekaterih po mnenju KBP bistvenih novosti. 
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