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V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno 
poslansko pobudo v zvezi z nevtralnostjo interneta, ki jo naslavljam na Vlado Republike 
Slovenije.    
 
 
 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 

Jan Škoberne,  
poslanec 
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- pisna poslanska pobuda  
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PISNA POSLANSKA POBUDA 
 
 
Spoštovani, 
 
zadnje mesece smo priča vse glasnejšim opozorilom strokovne javnosti glede 
problematičnosti besedila Uredbe Evropske unije o enotnem telekomunikacijskem trgu 
(Uredbe), o kateri bo Evropski parlament predvidoma glasoval konec oktobra.   
 
Uredba, ki je v pripravi že nekaj let, naj bi v letu 2017 odpravila dodatne stroške 
mobilnega gostovanja v tujini, t.i. roaminga ter uredila področje internetne nevtralnosti. 
Odprava mobilnega gostovanja, za katero se Evropska skupnost prizadeva že vrsto let, 
pa bo – glede na sedanje besedilo Uredbe – pustila nepopravljive posledice na 
področju nevtralnosti interneta. Še več, zdi se, da je skupnost na račun roaminga 
žrtvovala internetno nevtralnost s tem, ko je popustila pod pritiski interesov velikih 
ponudnikov internetnih storitev.  Kako naj si drugače razlagamo spreminjanje besedila 
Uredbe, katero postaja na področju internetne nevtralnosti vse ohlapnejše? 
 
Tako se nevtralnost interneta kot načela, po katerem naj bo ves internetni promet skozi 
javno komunikacijsko omrežje obravnavan enakovredno, v Uredbi mehča z možnostjo 
ponudbe »posebnih storitev« s prednostno obravnavo ter z omogočanjem »zero 
ratinga«, brezplačnega prenosa določenih podatkov s strani ponudnikov interneta. 
Opirajoč se tudi na izkušnje v Sloveniji, bo velikim operaterjem omogočeno preferiranje 
lastnih vsebin, medtem, ko bodo ostale obstale na drugokategornih internetnih tirih 
oziroma bodo počasi izginjale. »Pomoč« Evropske skupnosti v obliki Uredbe, ki naj bi 
internetno nevtralnost zagotavljala, se bo tako izjalovila v pomoč velikim internetnim 
ponudnikom, velikim koorporacijam, vsem, ki imajo s pomočjo kapitala in monopolnega 
položaja moč uveljaviti svoje lastne in ne širše družbene interese. Med slednimi je prav 
gotovo pravica do enakovrednega dostopa in možnosti enakovredne ponudbe 
internetnih vsebin.  
 
Še več,  za tovrstno kompromisarstvo bo Evropi izstavljen visok račun, ko v Združenih 
državah Amerike vidimo zrcalno sliko, ki priča v ostritvi zakonodaje na področju 
internetne nevtralnosti.   
 
Internetne nevtralnosti kot načela s pomočjo in zaradi katerega klijejo inovacije, ter 
razvoj, nove gospodarske vzpodbude, tako ne smemo več gledati kot na pripomoček v 
za dostopnejši in bolj odprt internet, temveč kot temelj uresničevanja širokega spektra 
človekovih pravic, med drugim pravice do informiranja, izobraževanja, svobodne 
podjetniške iniciative.    
 
Z Zakonom o elektronskih komunikacijah je Slovenija med najnaprednejši državami 
Evropske unije na področju pravnega okvira internetne nevtralnosti, ki pa bo v luči 
prihajajoče Uredbe in njenega neposrednega pravnega učinka razvrednoten. V sled 
tega se ne bo mogoče izogniti škodljivim posledicam, med drugim tudi za slovenska 
podjetja, ki ponujajo spletno prodajo kot tudi za start up podjetja, katerih preživetje in 
razvoj temeljita prav na načelu nevtralnosti interneta. Žrtve »tihe cenzure« na račun 
»Zero ratinga« in posebnih storitev pa bomo vsi uporabniki interneta, ko bomo 
podvrženi filtriranimi ter na račun cen preferiranimi internetnimi vsebinami. 
 
Pozdravljam, da aktualna Vlada trenutnega besedila Uredbe tako v luči zagotavljanja 
internetne nevtralnosti na nacionalni ter evropski ravni, ne podpira. Ob vse večji 
verjetnosti sprejema Uredbe pa menim, da mora Vlada RS zavzeti aktivnejšo vlogo v 
Evropski uniji ter vseh njenih institucijah v argumentaciji v prid zagotavljanja internetne 
nevtralnosti na evropskih tleh, ter zaščiti te na nacionalni ravni.  
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Zato na Vlado RS naslavljam poslansko pobudo, da se v zvezi z uveljavljanjem 
Uredbe o enotnem komunikacijskem trgu odločno postavi v prid zagotavljanja 
internetne nevtralnosti, ki jo je Slovenija leta 2012 Z Zakonom o elektronskih 
komunikacijah uvedla na nacionalni ravni ter z morebitnimi potrebnimi 
zakonskimi spremembami to nevtralnost v nacionalni zakonodaji še dodatno 
okrepi.  
Prav tako naj Vlada RS, v okviru participacije na ravni Evropske unije ter preko 
njenih predstavnikov v institucijah Unije javno ter jasno pozove vse organe 
Evropske skupnosti k uresničevanju načela internetne nevtralnosti, brez 
obvodov, ki lahko to načelo ne le razvrednotijo, temveč potisnejo v polje 
manipulacij ter izigravanj. 
 
 
 
 

 
 

 


