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Zadeva:  Odgovori Agencije na pripombe zainteresirane javnosti k osnutku 
Splošnega akta o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih 
interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske 
opreme, ki jo uporabljajo potrošniki 

  
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je na 
podlagi tretjega odstavka 203. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
130/2022, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila osnutek Splošnega akta o zahtevah za medsebojno 
delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo 
uporabljajo potrošniki. 
 
Osnutek navedenega splošnega akta je Agencija objavila na svoji spletni strani dne 8. 11. 2022. 
Pripombe in mnenja je Agencija sprejemala do vključno 8. 12. 2022. Do navedenega roka je Agencija 
prejela pripombe enega deležnika Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju 
za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
 
Agencija je prejeto mnenje in pripombe dne 14. 12. 2022 objavila na svojih spletnih straneh. 
 
Skladno s tretjim odstavkom 269. člena ZEKom-2 Agencija v nadaljevanju odgovarja na v roku prejete 
pripombe. 
 
 
Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju za informatiko in 
telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije: 
 
SOEK predlaga, 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. 
 
SOEK opozarja, 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. 
 
SOEK glede določb 4. člena predlaga, da se bolj določno opredeli, ali se obveznost iz navedenega 
člena nanaša zgolj na televizijske sprejemnike, ki jih uporabljajo potrošniki in ki jih nudijo ponudniki, 
ali tudi na opremo, namenjeno sprejemu signalov, kar je lahko tudi STB vmesnik. 
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Odgovori Agencije na pripombe Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju 
za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije: 
 
V zvezi s predlogom, da se v nov splošni akt nedvoumno jasno napiše ali se obveznosti nanašajo na 
ponudnike digitalnih televizijskih storitev oz. ali je obveznost določena za operaterje aplikacijskih 
programskih vmesnikov Agencija pojasnjuje, da bo predlog upoštevala in bo dopolnila 3. in 4. člen 
predloga splošnega akta tako, da bo navedla, da se zahteve nanašajo na digitalno televizijsko opremo, 
ki jo uporabljajo potrošniki in jo zagotavljajo ponudniki digitalnih televizijskih storitev. Agencija 
nadalje ugotavlja, da je definicija operaterja aplikacijskih vmesnikov kot izhaja iz pete točke prvega 
odstavka 2. člena predlaganega splošnega akta že dovolj jasna, zato predloga po jasnejši definiciji 
operaterja aplikacijskih vmesnikov ne bo upoštevala. 
 
Glede predloga v zvezi z določbami 4. člena, da se bolj določno opredeli, ali se obveznost iz 
navedenega člena nanaša zgolj na televizijske sprejemnike, ki jih uporabljajo potrošniki in ki jih nudijo 
ponudniki, ali tudi na opremo, namenjeno sprejemu signalov, kar je lahko tudi STB vmesnik, Agencija 
pojasnjuje, da predlog splošnega akta v tem delu ne razlikuje med televizijskimi sprejemniki in STB 
vmesniki in se nanaša na vso digitalno televizijsko opremo, namenjeno sprejemanju digitalnih 
televizijskih signalov, zato Agencija predloga ne bo upoštevala. 
 
 
 
 
 
 


