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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 22. seji, 6. 11. 2013, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo
visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 22. seji 6. 11. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za zniţanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih
elektronskih komunikacijskih omreţij, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko druţbo, Ministrstva za
izobraţevanje, znanost in šport, je v uvodni predstavitvi predstavil namen in vsebino
predlagane uredbe. S predlaganimi rešitvami bi ţeleli prispevati k izboljšanju
kakovosti storitev in informacijskih proizvodov, namenjenim evropskim potrošnikom
ter zmanjšanju nepotrebnih stroškov in upravnih bremen, hkrati pa predlog uredbe
podpira enotni digitalni trg in cilje strategije Evropa 2020. Povedal je, da je Slovenija
sprejela določene ukrepe v Zakonu o elektronskih komunikacijah glede skupne
uporabe javne komunikacijske infrastrukture in druge gospodarske infrastrukture,
zbiranja in dostopa do podatkov v javni komunikacijski infrastrukturi ter usklajevanja
gradbenih del. S tem je Slovenija ţe posvetila pozornost podobnim ukrepom, ki so
predmet predlagane uredbe. V nadaljevanju je predstavil stališče RS, v katerem se
pozdravlja cilje in namen predloga uredbe ter se ne nasprotuje izbranemu pravnemu
aktu, s katerim se ureja obravnavana vsebina. Slovenija načelno podpira predlog
uredbe tudi vsebinsko, si bo pa prizadevala, da bodo določene rešitve tekom
zakonodajnega postopka še izboljšane z vidika njihove izvedljivosti in jasnosti.
Opozoril je, da smo v Sloveniji na predzadnjem oziroma zadnjem mestu med
drţavami članicami pri zagotavljanju dostopa do visokohitrostnega interneta.
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Člani komisije podpirajo prednostne naloge, določene v predlogu uredbe, ki ţeli
pospešiti in spodbuditi izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih
omreţij, in sicer s spodbujanjem skupne uporabe obstoječe in ustvarjanjem potrebnih
pogojev za učinkovitejšo izgradnjo nove fizične infrastrukture, da se zniţajo stroški
izgradnje takšnih omreţij. Glavni ukrepi so osredotočeni na štiri tematska področja:
visokohitrostna omreţja, gradbena dela, skupna uporaba obstoječe infrastrukture,
učinkovitejša izgradnja nove fizične infrastrukture in zmanjšanje upravnih bremen.
Predlagani ukrepi si nedvomno prizadevajo za zmanjšanje ovir za dostop do fizične
infrastrukture.
Člani komisije poudarjajo, da si je potrebno prizadevati za niţje stroške izgradnje
široko pasovnega omreţja na celotnem slovenskem ozemlju, vključno z ustreznim
načrtovanjem in usklajevanjem. Visoki stroški izgradnje visokohitrostne
širokopasovne infrastrukture izstopajo posebej na ruralnih področjih. Drţava gradnjo
širokopasovnih omreţij na podeţelju oziroma območjih, kjer teh sedaj ni in zato ni
komercialnega interesa, podpira. Člani komisije izpostavljajo potrebo, da bi vsem
drţavljanom in območjem zagotovili enak dostop do nove tehnologije. To je tudi v
skladu s konceptom policentričnega razvoja Slovenije. Člana komisije, predstavnika
lokalnih interesov z območji Severne Primorske in Bele krajine, sta predstavila
problematiko izvajanja projektov digitalnega razvoja na podeţelskih območjih in
načine iskanja za financiranje ustrezne infrastrukture. Izraţeno je bilo mnenje, da
lahko predlagana uredbe pripomore k zmanjšanju razkoraka v razvoju in kakovosti
informacijskih storitev.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zniţanje stroškov za izgradnjo
visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omreţij.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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