
METAPODATKI JAVNIH EVIDENC IN DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 
 
 
 
Uradna evidenca operaterjev 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv: Uradna evidenca operaterjev  
3.  Področje: promet in infrastruktura  
4.  Pravna podlaga: prvi in tretji odstavek 264. člena ZEKom -2 (SOP 2022-01-3081) 
5.  Opis vsebine: podatki o operaterjih telekomunikacij na območju Republike Slovenije (prvi sklop vsebuje 

podatke storitve: imetnik, storitev, drugi sklop vsebuje podatke omrežja: imetnik, omrežje, 
lastno/zakupljeno) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 
7.  Območje: Republika Slovenija 
8.  Dostopnost na voljo je spletni vpogled v podatke 
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni   naslov   za   vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/operaterji 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/operaterji 
13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 
14. Osveževanje podatkov: dnevno 
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski 
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: Nataša Vidmar Kraljević, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv: Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja 
3.  Področje: promet in infrastruktura 
4.  Pravna podlaga: prvi in peti odstavek 264. člena ZEKom -2 (2022-01-3081) 
5.  Opis vsebine: podatki o elementih oštevilčenja, ki se uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije 

(imetnik, tip elementa, prvi element, zadnji element, številka odločbe, število točk) 
6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 
7.  Območje: Republika Slovenija 
8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/stevilski-prostor  
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/stevilski-prostor 
13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 
14. Osveževanje podatkov: dnevno 
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski 
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: Nataša Vidmar Kraljević, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
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Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv: Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: prvi in četrti odstavek 264. člena ZEKom-2 (SOP 2022-01-3081) 

5.  Opis vsebine: podatki o odločbah, s katerimi se dodeli radiofrekvenčni prostor za opravljanje storitev 

(podatki o imetniku, vrsti postaje, odločbi, nazivu lokacije, oddajni frekvenci, programu, območju 

pokrivanja, veljavnosti odločbe. Detajlni podatki o odločbi so odvisni od tipa odločbe.) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije, radiodifuzija 

7.  Območje: Republika Slovenija 

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-frekvence 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-

frekvence 

13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 

14. Osveževanje podatkov: dnevno 

15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 

16. Jezik zapisa: slovenski 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 

18. Odgovorna oseba: mag. Janja Varšek, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 

 

 

Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za fiksne, mobilne in satelitske zveze 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv: Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za fiksne, mobilne in satelitske 

zveze 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: prvi in četrti odstavek 264. člena ZEKom-2 (SOP 2022-01-3081) 

5.  Opis vsebine: podatki o odločbah, s katerimi se dodeli radiofrekvenčni prostor za opravljanje storitev 

(imetnik, vrsta odločbe, odločba, naziv lokacije, frekvenca oddajnika, frekvenca sprejemnika. Detajlni 

podatki o odločbi so odvisni od tipa odločbe.) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 

7.  Območje: Republika Slovenija  

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 

14. Osveževanje podatkov: dnevno 

15. Oblika zapisa: Spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 

16. Jezik zapisa: slovenski 
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17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 

18. Odgovorna oseba: mag. Janja Varšek, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

 

Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc - imetniki dovoljenj za radijske postaje 

na plovilih 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv: Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc - imetniki dovoljenj za radijske 

postaje na plovilih 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: prvi in četrti odstavek 264. člena ZEKom-2 (2022-01-3081) 

5.  Opis vsebine: Podatki o odločbah, s katerimi se dodeli imetniku pravica vgradnje in uporabe radijske 

postaje na plovilu in določi MMSI (Maritime Mobile Service Identity) številka in klicni znak plovila (naziv 

imetnika, št. odločbe, začetek veljavnosti odločbe, registrska označba plovila, ime plovila, klicni znak 

plovila in MMSI številka plovila oz. vgrajene radijske postaje) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije, plovilo 

7.  Območje: Republika Slovenija 

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 

14. Osveževanje podatkov: dnevno 

15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 

16. Jezik zapisa: slovenski 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: vpisnik morskih čolnov, 

ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, https://e-

uprava.gov.si/javne-evidence/plovila.html 

18. Odgovorna oseba: mag. Janja Varšek, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

 

Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc - imetniki dovoljenj za radijske postaje 

na zrakoplovih 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv:  Uradna evidenca imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc - imetniki dovoljenj za radijske 

postaje na zrakoplovih 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: prvi in četrti odstavek 264. člena ZEKom-2 (SOP 2022-01-3081 ) 

5.  Opis vsebine: podatki o odločbah, s katerimi se dodeli imetniku pravica vgradnje in uporabe radijske 

postaje na zrakoplovu in določi klicni znak zrakoplova (naziv imetnika, št. odločbe, začetek veljavnosti 

odločbe, registrska oznaka zrakoplova, tip zrakoplova, model ter serijska številka zrakoplova in vrsta 

radijskega oddajnika) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije, zrakoplov 
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7.  Območje: Republika Slovenija 

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke  

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/frekvence 

13. Datum nastanka: 15. 1. 2013 

14. Osveževanje podatkov: dnevno 

15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 

16. Jezik zapisa: slovenski 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: register zrakoplovov, ki 

ga vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, https://register.caa.si 

18. Odgovorna oseba: mag. Janja Varšek, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

 

Uradna evidenca imetnikov radioamaterskih dovoljenj 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv:  Uradna evidenca imetnikov radioamaterskih dovoljenj 
3.  Področje: promet in infrastruktura 
4.  Pravna podlaga: prvi in šesti odstavek 264. člena ZEKom-2 (SOP 2022-01-3081 ) 
5.  Opis vsebine: podatki o  imetnikih ter podeljenih posameznih radioamaterskih klicnih znakih za 

opravljanje radioamaterskih in radioamaterskih satelitskih storitev (podatek o podeljenem 
radioamaterskem klicnem znaku, vrsti razreda, datumu veljavnosti in datumu zapadlosti) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 
7.  Območje: Republika Slovenija 
8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/radioamaterji 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/radioamaterji 
13. Datum nastanka: 11. 10. 1992 
14. Osveževanje podatkov: dnevno 
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski 
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: mag. Janja Varšek, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Uradna evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv:  Uradna evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti 
3.  Področje: kultura in šport 
4.  Pravna podlaga: 37. člen ZAvMS (SOP 2011-01-3715) 
5.  Opis vsebine: podatki o veljavnih dovoljenjih za izvajanje televizijske dejavnosti (ime programa, podatki 

o imetniku dovoljenja (naziv in naslov), datum začetka veljavnosti dovoljenja, številka odločbe o 
dovoljenju, status programa posebnega pomena) 
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6.  Ključne besede (EUROVOC): mediji, televizija 
7.  Območje: Republika Slovenija  
8.  Dostopnost: na voljo je spletni vpogled v podatke 
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-
programi 
13. Datum nastanka: 17. 11. 2011.  
14. Osveževanje podatkov: dnevno  
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski  
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: Tomaž Gorjanc, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Uradna evidenca ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo  
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv:  Uradna evidenca ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
3.  Področje: kultura in šport  
4.  Pravna podlaga: 37. člen ZAvMS (SOP 2011-01-3715) 
5.  Opis vsebine: podatki o ponudnikih avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (ime storitve in logotip 

(če je), podatki o ponudniku (naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik), obvestilo o 
začetku opravljanja storitve (datum), datum začetka storitve, datum spremembe storitve, datum 
prenehanja storitve) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): mediji  
7.  Območje: Republika Slovenija  
8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke  
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-
programi 
13. Datum nastanka: 17. 11. 2011 
14. Osveževanje podatkov: dnevno  
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski  
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: Tomaž Gorjanc, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Zbirka imetnikov dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv:  Zbirka imetnikov dovoljenj avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
3.  Področje: kultura in šport  
4.  Pravna podlaga: 105. člen ZMed (SOP 2001-01-2043) v povezavi z 264. členom ZEKom-2 (SOP 2022-01-

3081) 
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5.  Opis vsebine: podatki o veljavnih dovoljenjih za izvajanje radijske dejavnosti (ime programa, podatki o 
imetniku dovoljenja (naziv in naslov), datum začetka veljavnosti dovoljenja, številka odločbe o 
dovoljenju, status programa posebnega pomena) 

6.  Ključne besede (EUROVOC): mediji  
7.  Območje: Republika Slovenija 
8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke  
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-
programi 
13. Datum nastanka: 17. 11. 2011  
14. Osveževanje podatkov: dnevno  
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski  
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: Tomaž Gorjanc, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Uradna evidenca izvajalcev poštnih storitev 
 
1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
2.  Naziv:  Uradna evidenca izvajalcev poštnih storitev 
3.  Področje: promet in infrastruktura 
4.  Pravna podlaga: 59. člen ZPSto-2. 
5.  Opis vsebine: seznam izvajalcev različnih tipov poštnih storitev na območju RS (izvajalec, odločba, velja 

od, velja do, tip storitve)  
6.  Ključne besede (EUROVOC): poštne storitve  
7.  Območje: Republika Slovenija  
8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke  
9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 
10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 
11. Spletni naslov za vpogled: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/postne-storitve 
12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/postne-storitve 
13. Datum nastanka: 2. 8. 2009 
14. Osveževanje podatkov: dnevno  
15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel, csv, json 
16. Jezik zapisa: slovenski 
17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 
18. Odgovorna oseba: mag. Rajko Jerenec, e-naslov: info.box@akos-rs.si 
19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 
 
Uradna evidenca namer o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem za vključitev 

elektronskih komunikacijskih omrežij za skupno gradnjo (Portal infrastrukturnih investicij) 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv:  Uradna evidenca namer o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem za 

vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij za skupno gradnjo 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/ra-in-tv-programi
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/postne-storitve
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/postne-storitve
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/postne-storitve


4.  Pravna podlaga: prvi in četrti odstavek 11. člena ZEKom-2 (SOP 2022-01-3081) 

5.  Opis vsebine: podatki o namerah gradenj fizične infrastrukture 

4.  Podatki: podatki o investitorju (naziv, matična številka, e-naslov predstavnika); podatki o investiciji (ime 

investicije, vrsta infrastrukturnega omrežja, vrsta del, lokacija investicije, datum investicije, ime in naslov 

kontaktne osebe); datum oddaje in rok za prijavo 

6.  Ključne besede (EUROVOC): gradbeništvo 

7.  Območje: Republika Slovenija  

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke 

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: / 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: https://investicije.akos-rs.si/ 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://investicije.akos-rs.si/ 

13. Datum nastanka: 1. 1. 2018 

14. Osveževanje podatkov: stalno 

15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v excel 

16. Jezik zapisa: slovenski 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 

18. Odgovorna oseba: Primož Uršič, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

 

Podatki na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji  

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv:  Podatki na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji 

3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: peti in šesti odstavek 266. člena ZEKom-2 (2022-01-3081)  

5.  Opis vsebine: predstavitev podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji 

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 

7.  Območje: Republika Slovenija  

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke  

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://eanalitik.akos-rs.si/   

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://eanalitik.akos-rs.si/ 

13. Datum nastanka: 28. 3. 2019 

14. Osveževanje podatkov: četrtletno 

15. Oblika zapisa: spletna preglednica, možen izvoz v csv in excel 

16. Jezik zapisa: slovenski, angleški 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: / 

18. Odgovorna oseba: Nataša Vidmar Kraljević, e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

 

Geoportal AKOS 

 

1.  Institucija: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

2.  Naziv:  Geoportal AKOS 

https://investicije.akos-rs.si/
https://investicije.akos-rs.si/
https://eanalitik.akos-rs.si/
https://eanalitik.akos-rs.si/


3.  Področje: promet in infrastruktura 

4.  Pravna podlaga: 15. člen, deseti odstavek 19. člena, peti odstavek 266. člena ZEKom-2 (2022-01-3081)  

5.  Opis vsebine: različni prostorski podatki o elektronskih komunikacijah in ostali podatki, ki jih agencija 

pridobiva od operaterjev, podatki o pokritosti DAB signala, podatki o izkazanih namerah za postavitev 

zelo visokozmogljivih omrežij ali nadgradnji obstoječih na zelo visokozmogljiva, podatki o izkazanih 

tržnih interesih na podlagi poizvedovanja po tržnih interesih za gradnjo visokozmogljivih omrežij  

6.  Ključne besede (EUROVOC): telekomunikacije 

7.  Območje: Republika Slovenija  

8.  Dostopnost podatkov: na voljo je spletni vpogled v podatke in izvoz rezultatov predpripravljenih 

spletnih analiz 

9.  Pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira 

10. Pogoji glede zaračunavanja cen za ponovno uporabo: / 

11. Spletni naslov za vpogled: https://gis.akos-rs.si/ 

12. Spletni naslov do odprtih podatkov: https://gis.akos-rs.si/ 

13. Datum nastanka: 9. 5. 2019 

14. Osveževanje podatkov: periodično, dnevno ali četrtletno 

15. Oblika zapisa: interaktivni prostorski pregledovalnik, možen izvoz v pdf in csv  

16. Jezik zapisa: slovenski, angleški 

17. Povezanost  z  drugimi  javnimi  evidencami  oziroma  podatkovnimi zbirkami: 

AJPES - poslovni register 

MNZ - centralni register prebivalstva 

GURS - Zbirni kataster gospodarske javne infrastukture, kataster stavb, register prostorskih enot, 

topografski podatki, zemljiški kataster 

Pošta Slovenije - kontaktne točke, poštni nabiralniki 

Slovenske železnice: železniške postaje, pripomočki za gibalno ovirane osebe in železniške proge 

AKOS - podatki AKOS Testnet, namere o gradnjah, bele liste, tržni interes 

18. Odgovorna oseba: Nataša Vidmar Kraljević , e-naslov: info.box@akos-rs.si 

19. Nabor podatkov velike vrednosti: ne 
 

https://gis.akos-rs.si/
https://gis.akos-rs.si/

