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Zadeva:  Mnenje SOEK na osnutek novega Splošnega akta o metodologiji 

nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in 

platform za izmenjavo videov  

 

Zveza:  Objava na spletni strani Agencije1 z dne 7.4.2022, sklicna št. 0073-6/2022. 

 

 

Spoštovani. 

 

V Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK)2 pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), 

smo pregledali objavljeni osnutek novega Splošnega akta o metodologiji nadzorstva 

avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov, in v 

nadaljevanju podajamo naslednjo pripombo. 

 

9. člen (tehnične značilnosti in oprema posnetkov) 

 

2. odstavek 

 

Predlagamo dopolnitev besedila z besedo »podatek« kot sledi »Ime datoteke oz. podatek za 

vsak posamezni…« ter črtanje besedne zveze »mora vsebovati« in nadomestiti z besedno zvezo 

»lahko vsebuje«. Vsled navedenemu se predlaga tudi dopolnitev dikcije z besedilom »Podatke 

lahko ponudnik avdiovizualne medijske storitve namesto v imenu datoteke hrani v ločeni 

evidenci.« , kot izhaja iz spodnje obrazložitve.  

 

Nov predlog besedila: 

2) Ime datoteke oz. podatek za vsak posamezni posnetek ponujene programske ali druge 

vsebine lahko vsebuje ime ponudnika avdiovizualne medijske storitve, naslov vsebine, datum, ko 

je bila vsebina prvič ponujena (z navedbo leta, meseca in dneva), zaporedno številko datoteke, v 

 
1
 https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/agencija-pripravila-osnutek-splosnega-akta-o-metodologiji-

nadzorstva-avdiovizualnih-medijskih-storitev-radijskih-programov-in-platform-za-izmenjavo-videov  
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  Člani: A1 Slovenija, d.d., Telekom Slovenije, d.d., Telemach, d.o.o., HOT mobil, d.o.o., T-2, d.o.o.   



 
 

str. 2
 

primeru, ko je zapisana v več datotekah, in ime formata, v katerem je posnetek zapisan: 

ponudnik_naslov_datum(llllmmdd)_zap.št.(###).ime formata.  

Posnetek, ki se nahaja v datoteki, ne sme vsebovati nobenih drugih posnetkov, kot tistih, ki so 

navedeni v imenu datoteke. Podatke lahko ponudnik avdiovizualne medijske storitve namesto v 

imenu datoteke hrani v ločeni evidenci. Ponudnik je dolžan voditi seznam shranjenih datotek 6 

mesecev od zadnje ponudbe za ogled. 

 

Obrazložitev: 

Podatke, navedene v 9. odstavku predloga spremembe Splošnega akta o metodologiji 

nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov 

(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl. US, 87/11 

– ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v 

nadaljevanju: Splošni akt) operaterji običajno vodimo z namenskim orodjem, preko  katerega se 

pripravi in objavi meta podatke (naslov, ponudnik, datum od-do, kategorija, žanr, ipd.) z referenco 

do pripadajoče video vsebine, ki se hrani ločeno na disku oz. shrambi.  

Preko tega orodja ali z orodji, ki so v zaledju povezani z namenskim orodjem se podatki, ki jih 

predlagatelj predloga spremembe Splošnega akta predlaga, da se zapišejo že v imenu datoteke, 

lahko pridobimo operaterji preko ločene evidence. 

Način, s katerim bi predlagatelj Splošnega akta sprejel zavezo, da mora ponudnik avdiovizualne 

medijske storitve na zahtevo navedene podatke vključiti tudi v ime datoteke, po oceni operaterjev 

predstavlja nesorazmeren predlog, ki je povezan z nepotrebnimi stroški. Zato predlagamo 

dopolnitev predloga drugega odstavka 9. člena predloga sprememba Splošnega akta tako, da se 

obveza »mora ime datoteke za vsak posamezni posnetek ponujene programske ali druge 

vsebine vsebovati ime ponudnika avdiovizualne medijske storitve, naslov vsebine, datum, ko je 

bila vsebina prvič ponujena (z navedbo leta, meseca in dneva), zaporedno številko datoteke, v 

primeru, ko je zapisana v več datotekah, in ime formata, v katerem je posnetek zapisan« 

spremeni v priporočilo; pri čemer lahko operaterji navedene podatke zagotovijo ločeno (npr. 

hkrati s posredovano datoteko).  

 

 

S spoštovanjem, 

 

Martina Denovnik, predsednica SOEK 

 

 
 

 


