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Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na podlagi 20. člena 
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) pripravila  
 

P o r o č i l o 
 

k Letnemu poročilu Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije za leto 2011 

 
 
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 6. seji 
26. 6. 2013 obravnavala Letno poročilo Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije za leto 2011, ki ga je v seznanitev v Državni zbor 
predložila Vlada Republike Slovenije. 
 
Predstavniki Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije so 
izpostavili nekatere aktivnosti agencije v letu 2011. Med drugimi je agencija največ 
pozornosti namenila regulaciji trgov 4 glede dostopa omrežne infrastrukture s 
sodostopom ali razvezanim dostopom na fiksni lokaciji in 5 glede širokopasovnega 
dostopa. Agencija je Telekomu Slovenije na podlagi ugotovitve, da je operater s 
pomembno tržno močjo, naložila dodatne obveznost na upoštevanih trgov 4 in 5, in 
sicer med drugim obveznost operaterskega dostopa do določenih omrežnih 
zmogljivosti oziroma dostopa do njenega optičnega omrežja alternativnem 
operaterjem in obveznost enakega obravnavanja, preglednosti in cenovnega 
nadzora. Agencija izvaja nadzor nad liberalizacijo poštnih storitev, saj se je s 
pričetkom leta 2011 liberaliziral trg in Pošta Slovenije je izgubila izključno pravico 
izvajanja nekaterih poštnih storitev, istega leta je agencija postala regulator storitev v 
železniškem prometu. 
 
Predstavnik pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je predstavil 
razloge, zakaj je bilo poročilo agencije pripravljeno z enoletno zakasnitvijo. Po 
prehodu na digitalizacijo radiodifuzije je bilo nekaj nejasnosti glede izvajanja 
aktivnosti agencije na tem področju, ki pa so bile odpravljene. Ministrstvo je agenciji 
tudi naložilo projektno testiranje DVTB 2 na zahodni državni meji, saj italijanske 
radijske in televizijske postaje proti določilom Evropske unije zasedajo slovenske 
kanale. Projekt, v katerem agencija testira nezasedene kanale DVTB 2, se financira 
iz viška agencije iz preteklih let in se bo končal v letošnjem letu, če bodo 
zagotovljena dodatna finančna sredstva.  
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* * * 
 

Člane komisije je zanimalo, kako se prilagajajo cene poštnih storitev glede na 
povprečje Evropske unije in status oziroma vrednost znamk Pošte Slovenije, ki niso 
več v obtoku. 
 
Komisija se je seznanila s poročilom in menila, da je treba zagotoviti ustrezne pogoje 
za delovanje agencije in njeno poročanje v ustreznem roku, predvsem zaradi ažurne 
informiranosti o delovanju agencije. 
 

 
* * *  

 
Za poročevalca je določen predsednik komisije dr. Zoran Božič. 
 
 
 
 
 Damijana Zelnik, l.r.         Dr. Zoran Božič, l.r.  
    sekretarka           predsednik 


