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Zadeva: Pripombe SOEK k predlogu novega Splošnega akta o zahtevah za 

medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in 
digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki 

 
Zveza: Objava na spletni strani AKOS z dne 8.11.20221. Sklicna številka: 0073-

20/2022. 
 
 
 
Spoštovani. 
 
V Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK)2, pri Združenju za informatiko in 
telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) smo preučili predlog novega 
Splošnega akta o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih 
storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (splošni akt), ki ga je 
naslovni organ objavil 8.11.2022. 
 
Uvodoma ugotavljamo, da v predlogu splošnega akta ni povsem jasno, na koga se navedene 
obveznosti nanašajo, zato posledično ne moremo podati konkretnega odziva z naše strani. 
Predlaganje splošnih aktov na način, da se nedoločno opredeli, na koga se posamezne 
obveznosti nanašajo, ne nudi pravne varnosti. Predlagamo, da se v predlog splošnega akta 
nedvoumno jasno napiše ali se obveznosti nanašajo na ponudnike digitalnih televizijskih 
storitev oz. ali je obveznost določena za operaterje aplikacijskih programskih vmesnikov ter 
da se jasneje opredeli definicija operaterja aplikacijskih vmesnikov.  
 
Hkrati bi opozorili, da terminalna oprema, ki jo ponudniki digitalnih televizijskih storitev 
zagotavljajo potrošnikom, tehnično ne omogoča »prenosa med operaterji« oz. terminalna 
oprema za televizijo, ki jo zagotavlja posamezni operater na svojem omrežju, za zagotavljanje 
storitve televizije na omrežju drugega operaterja ni interoperabilna. Vsekakor pa ne morejo 
veljati enake omejitve za opremo, ki jo operater da naročniku v najem za zagotavljanje 
storitev in opremo, ki je v lasti naročnika. 
 
Vezano na predlagano določbo 4. člena, predlagamo, da se bolj določno opredeli, ali se 
obveznost iz navedenega člena nanaša zgolj na televizijske sprejemnike, ki jih uporabljajo 
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potrošniki in ki jih nudijo ponudniki, ali tudi na opremo, namenjeno sprejemu signalov, kar je 
lahko tudi STB vmesnik.  
 
 
 
Za morebitna pojasnila ostajamo na voljo. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Martina Denovnik 
Predsednica SOEK 

 
Nenad Šutanovac, direktor 
Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS 
 
 


