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PREDVIDEN NAZIV SPLOŠNEGA AKTA JAVNO POSVETOVANJEi 

Splošni akt za določitev območja pokrivanja 25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF)  25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih 25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 
Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih 
radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi 

25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih 
televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo 
potrošniki 

25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih 25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj 25. 10. 2022 – 25. 11. 2022 

Splošni akt o določitvi informacij o kakovosti javnih komunikacijskih storitev
  

25. 11. 2023 – 6. 1. 2023 

Splošni o preglednosti in objavi informacij 
 

25. 11. 2022 – 6. 1. 2023 

Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe storitev 
 

25. 11. 2022 – 6. 1. 2023 

Splošni akt  o načinu določanja nadomestil za primer nedelovanja ali slabšega 
delovanja storitev   

25. 11. 2022 – 6. 1. 2023 

Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic 
končnih uporabnikov 

      25. 11. 2022 – 6. 1. 2023 

Splošni akt o prenosljivosti številk in  določitvi načina postopka zamenjave 
izvajalca storitev dostopa do interneta  

      25. 11. 2022 – 6. 1. 2023 

Splošni akt za pregled in napoved postavitve ter izvedbo poizvedovanja po 
tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivostnih omrežij 

6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 

Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi razdelilnih točk 6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 

Splošni akt o lokaciji omrežne priključne točke  6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 
Splošni akt glede dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih 
zmogljivosti 

6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 

Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni 
gradnji gospodarske javne infrastrukture 

6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 

Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture 6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 

Splošni akt o varnosti omrežij in storitev 6. 1. 2023 – 10. 2. 2023 
Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za 
določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi 
potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve  

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni širokopasovni dostop 
do interneta 

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve  10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 
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Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve  
10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o posredovalnem postopku 10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 
Splošni akt o določitvi parametrov kakovosti komunikacij v sili in meril za 
zagotavljanje točnih in zanesljivih podatkov o lokaciji kličočega 

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o načrtu oštevilčenja 
 

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi 
priložiti projekt 

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov  
oštevilčenja 

10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja 
10. 2. 2023 – 17. 3. 2023 

Splošni akt o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij 17. 3. 2023 – 20. 4. 2023 

Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev 

17. 3. 2023 – 20. 4. 2023 

Splošni akt o pogojih in obvestilih o omejitvi storitev 17. 3. 2023 – 20. 4. 2023 

Splošni akt o razčlenjenem računu 17. 3. 2023 – 20. 4. 2023 
 

i Obdobja so okvirna in se lahko zaradi objektivnih razlogov oziroma nepredvidljivih okoliščin tudi 
spremenijo. 

                                                      


