
Pripombe na predlog rebalansa (2) programa dela in  

finančnega načrta agencije za leto 2019 

 

V nadaljevanju so zbrane pripombe na predlog rebalansa (2) programa dela in finančnega načrta 

agencije za leto 2019, ki jih je v času javnega posvetovanja (med 6. 9. 2019 in 7. 10. 2019) preko 

elektronske pošte na agencijo naslovilo 71 fizičnih oseb. 

 

1. Spoštovani! 

 

V javnosti se že dlje časa pojavljajo opozorila o škodljivosti 5G omrežja na človekovo 

zdravje. Zato me zanima, katere študije na zdravje človeka ste upoštevali pri načrtovanju 

vzpostavitve te tehnologije? 

 

V čigavem interesu se postavlja nekaj, kar potencialno močno ogroža zdravje nas državljanov 

in katere resnične koristi so tako velike, da lahko zanemarimo vpliv na zdravje? 

 

Kdo v resnici zahteva nove tehnologije - fizični ali poslovni uporabniki? Tisti, ki nove 

tehnologije prinašajo v imenu zaslužka ali tisti, ki jih uporabljajo, ker jim je to pač na voljo? 

 

Seveda smo potrošniki veseli novih tehnologij in naučeni, da je novejše in hitrejše tudi boljše. 

A 

to je približno tako kot, če bi trgovec z bonboni rekel: "Saj si otrok želi sladkih bonbonov!!!" 

Otrok NE RAZUME in NE VE, da so bonboni zanj škodljivi. Zato pa so straši, ki regulirajo 

koliko bonbonov otrok lahko dobi brez škode za njegovo zdravje! 

 

Potrošniki smo kot otroci, ki ne znajo reči ne sladkim bonbonom. Kdo pa so naši starši? Kdo 

bo tisti, ki bo poskrbel za naše zdravje? 

 

Na strani 16 vašega programa dela ste zapisali, da podpirate interese državljanov tudi s tem, 

da skrbite za našo varnost in zagotavljate jasne informacije, zato vas kot državljanka 

naprošam, da mi JASNO ZAGOTOVITE, da postavitev 5G omrežja ne bo imela 

kakršnegakoli škodljivega vpliva na moje zdravje, zdravje mojih bližnjih pa tudi mojih 

sodržavljank in sodržavljanov. 

 

Ali to pač ni vaše področje in ste vi odgovorni samo in zgolj za izvajanje pa tudi, če na škodo 

zdravja celotne populacije? 

 

Že v naprej se vam zahvaljujem za konkreten odgovor. 

 

Manca 

 

2. Zadeva: 0100-3/2019 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2471080343170321&id=100008051376024&sf

nsn=mo 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2471080343170321&id=100008051376024&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2471080343170321&id=100008051376024&sfnsn=mo


 
3. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz 

njega navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 
 
Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019 

 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami 

pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni 

razpis z javno dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih 

mobilnih storitev v pasu 700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev 

primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih 

drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih 

drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. 

V okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za 

kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

 

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 

5G. Slovenija, najboljša država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred 

sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že prepovedali. Prepovedati ga mora 

tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-

korist-anti-5g-

aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHk

F2j8M 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V 

SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE -->ki jo je v tem 

trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l

35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začeja z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form


 

Hvala za upoštevanje pripombe.  

Andreja Novak 
 

4. Spoštovani! 
 

Na vaši spletni strani sem videl možnost, da državljani lahko 

napišemo pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta 

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

za leto 2019. 

 

Glede na to, da se zadnje čase vse glasneje govori o potencialnih 

škodljivih vplivih 5G na zdravje ljudi in ker so te domneve podprte 

(v nekaterih primerih celo dokazane) s strani zdravnikov, 

nevrokirurgov, psihologov in drugih strokovnjakov (torej ne govorimo 

o laični javnosti), bi podal pripombo oz. apel, da se vpliv 5G na 

ljudi in živali prej temeljito razišče, preden se ga uporabi. 

 

Torej dokler ne bo verodostojnih, poštenih in kredibilnih rezultatov 

analiz ter laboratorijskih testiranj (ki jih dobo naredile različne 

strokovne institucije, ne le ponudniki telekomunikacijskih storitev 

oz. tisti, ki imajo od 5G koristi), kjer se bo nedvoumno dokazalo, 

da 5G ne škoduje zdravju ljudi in živali, se 5G nikakor in pod 

nobenim pogojem ne bi smel dati v komercialno rabo. 

 

Upam, da moj davkoplačevalski glas kaj šteje. Pa ne gre samo za mene 

oz. mojo družino, gre za vse ljudi, tudi vas in vaše svojce. 

Ogroženi so še posebej najmlajši, sploh, če resno mislite, da bi 5G 

postavljali celo v šole in vrtce, kamor še navaden WiFi ne sodi. Če 

so projekt 5G ustavili v Vatikanu in Bruslju, če iz Švice prihajajo 

milo rečeno skrb vzbujajoče informacije od ljudi, ki so 5G sevanju 

že izpostavljeni, če ob 5G baznih postajah v Ameriki umirajo čebele, 

potem niti nimamo/nimate več druge možnosti, kot pa da projekt 5G v 

Sloveniji ustavite, uvedete obsežne raziskave in počakate na njene 

rezultate. Le na ta način boste ravnali odgovorno, v dobrobit 

soljudi, živali in okolja ter s tem dodobra zmanjšali svojo 

odgovornost. 

 

Enkrat bo sicer nekdo tako ali drugače odgovarjal in upam, da se 

zavedate, da vsi, ki sodelujete v tem projektu, direktno prevzemate 

nase tudi vso odgovornost. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Edvard Sodnik, univ.dipl.inž.str. 

 

5. Pozdravljeni! 

Zanima me zakaj je potrebno 5g omrezje aktivirati tudi v Sloveniji? Tako kot je neraziskano, 

škodljivo... Na svoje potomce pomislite. Zalostno. Jaz sem proti.  

Pa lep vecer. 

Nastja  

 



6. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz 

njega navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z radio-

frekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da 

bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v začetku leta 

2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 700MHz. V letu 

2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 

2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi 

bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta in podpore 5G 

projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radio-frekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radio-frekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke 

na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G 

že prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/.../sodisce-v-gateshead-u... 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI 

BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE -->ki jo je v tem trenutku 

podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g... 

 

Sodišče v Gateshead-u, Anglija je že razsodilo precedenčni primer:  https://principia-

scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/ 

Zanimivo, če 5G ni škodljiv, da Lloyds Insurers Refuse to Cover 5G Wi-Fi Illnesses  

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe. 

Irena Felicijan 

 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR033rC4jDQW-35hHUkggz4HQOhKfGb3NGLSFLJjXcJZBlFFH8Fu7y8Zflc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticija.online%2Fproti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji%3Ffbclid%3DIwAR3coAvZ9u1gteJRsSb9kUXbXeOGeOB3Cu7jrIcZp_ZiMvI49J2veUVIGLQ%23form&h=AT0WFxJ_ze8DK1gkeM1rtRquuSRKGEJBlm03G36y0o2ieDfPcxJXyMqXK5s6fk8w1_oYANMJuIXwt05jRVkhA2n4svQN7QOdtS6CKiMmKi9UvpsFFj9MIyMJhpdnmbE8Gv2J
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/5g-wireless-broadband-and-how-not-to-boil-eggs/Lloyds%20Insurers%20Refuse%20To%20Cover%205G%20Wi-Fi%20Illnesses
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/
https://principia-scientific.org/uks-first-5g-court-case-and-the-people-won/


7. Spoštovani,   

 

Glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam moje 

pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta 2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že 

prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-

korist-anti-5g-

aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHk

F2j8M 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI 

BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE -->ki jo je v tem trenutku podpisalo 

5364 prebivalcev Slovenije: 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l

35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezani s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začeja z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe. 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form


Lepo vas pozdravljam,  

Mojca Tavčar  

 

8. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega, 

navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019: 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019" V skladu s Strategijo upravljanja z radio frekvenčnim spektrom in 

strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 

2018 razpisala javni razpis z javno dražbo, ter v začetku leta 2019 podelila frekvence za zagotavljanje 

javnih mobilnih storitev v pasu 700MHz.  

V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 

MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet 

predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta in podpore 5G projektom, bo 

sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej 

predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve Ministrstva za javno 

upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS 

na Strategijo upravljanja z radio frekvenčnim spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja 

soglasja na Strategijo upravljanja z radio frekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika 

izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z 

izvedbo tega razpisa." 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste verjetno 

že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski in poslovni). 

*Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na svetu, 

mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že prepovedali. 

Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

http://www.publishwall.si/.../sodisce-v-gateshead-u... 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O 

VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE, ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije. 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g... 

Zato sem prepričan da je prav, da v sklopu dejavnosti povezane z implementacijo 5G omrežjem v 

državi, predhodno pridobite neodvisno zdravstveno in okoljevarstveno raziskavo (financirano iz strani 

naše države) o učinkih predmetne tehnologije, ki bi resnično ovrednotila vse vplive na bitja in okolje 

in šele potem pričeli z dejavnostjo uvajanja 5G omrežja na naše ozemlje. Samo taka raziskava je lahko 

verodostojni dokument, za nadalje postopke implementacije nove (do sedaj še ne dovolj preizkušene 

praksi – ni realnih izkušenj ) tehnologije v najširši prostor države. 

Zavedajte se, da boste za morebitne zdravstvene in okolijske škodljive učinke, ki se bodo pokazale v 

fazi uporabe,  v celoti odgovorni državljanom. 

Hvala za upoštevanje pripombe. Jože Petarka 



9. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz 

njega navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja 

in storitve Republike Slovenije za leto 2019 

 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami 

pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni 

razpis z javno dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih 

mobilnih storitev v pasu 700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev 

primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih 

drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih 

drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. 

V okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za 

kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo 

in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

 

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 

5G. Slovenija, najboljša država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred 

sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že prepovedali. Prepovedati ga mora 

tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-

korist-anti-5g-

aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHk

F2j8M 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI 

BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l

35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začeja z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form


 

Hvala za upoštevanje pripombe.  

Mateja Cvetko 

 

10. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega 

ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno 

dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 

3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v 

letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri 

pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej 

predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve Ministrstva za javno 

upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS na 

Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja 

na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka 

javnega razpisa z dražbo in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste verjetno že 

seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski in poslovni).  

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša 

država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 

5G že prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-

5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O 

VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMo

VbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi potrebno 

raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM začeja z DEJAVNOSTJO 

UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe.  



11. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz 

njega navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja 

in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami 

pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni 

razpis z javno dražbo ter v začetku leta 2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih 

mobilnih storitev v pasu 700MHz.  

 

V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 

2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi 

bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta in podpore 5G 

projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

 

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. 

Slovenija, najboljša država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred 

sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že prepovedali. Prepovedati ga mora 

tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-

korist-anti-5g-

aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHk

F2j8M 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V 

SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5414 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l

35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form
https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form


Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

 

Hvala za upoštevanje pripombe.  

Lep, prijazen dan,  

Boris 

 

12. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za 

javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam moje 

pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 

2019"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se 

je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala 

javni razpis z javno dražbo ter v začetku leta2019 podelila 

frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na 

podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega 

spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v 

pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter 

morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet 

predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi 

regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za 

javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej predvidelazdružitev 

javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahkoagencija prične postopek 

javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS 

na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo 

upravljanja zradiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do 

zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in posledično 

do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G 

omrežja na naravo in kakor ste verjetno že seznanjeni, javnost 

zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski 

in poslovni). 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: 

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele 

pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, 

Rim in kantoni v Švici so 5G že prepovedali. Prepovedati ga 

mora tudi slovenska vlada! 

 



http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-

gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-

aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSi

GKeQutZmHkF2j8M 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G 

OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE 

-->ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_

v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMoVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rru

um8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G 

omrežjem, sprejmete tudi potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne 

samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM začeja z 

DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

 

Ksenia Druzhinina Poyuzhina 

 

13. Spoštovani, 

 

Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 

Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike Slovenije pošiljam pripombo na 

rebalans programa za AKOS za leto 2019. 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativnem vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor 

Melani Musladin Pintar dr. med. spec. 

 

14. Spoštovani, 

 

glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam moje 

pripombe - sklic: 0100-3/2019. 

_Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve RS za leto 2019 "V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in 

strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v 

letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v začetku leta 2019 podelila frekvence za 

zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 700 MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s 

pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno 

dražbo v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 3400-3800 MHz, 26GHz (ter morebitnih drugih 

pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V 

okviru tega projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za 

kritične storitve (droni, loT, ITS ... ). 



Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1.4.2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radifrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radifrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo, živali in 

ljudi. Najbrž pa ste že seznanjeni, da javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne 

samo informacijski in poslovni). 

 

Na internetu je možno najti številne izjave, članke na temo uvedbe 5G omrežja na naše 

ozemlje:  

 

http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=nevarnosti-omrezja-5G&id=115   

https://siol.net/digisvet/novice/prihod-omrezja-5g-slovence-strasijo-da-jim-bo-skuhalo-

mozgane-474061  

https://www.radiestezija.com/prihaja-5g-omrezje-nevarnosti   

 

V teku je tudi podpisovanje peticije proti uvedbi 5G omrežja v Sloveniji brez raziskav o 

vplivih na ljudi in okolje, ki jo je podpisalo že več kot 6000 prebivalcev Slovenije! 

 

Menim, da je v ozadju postavitve 5G omrežja svetovna bančna elita, ki želi zmanjšati število 

prebivalcev na Zemlji. Upam, da se zavedate, da v to elito, ki se bo sevanju seveda ognila, ne 

spadate ne vi in ne jaz. Možnost imamo, da vse temeljito raziščemo in sprva počakamo na 

rezultate iz drugih držav. Ne vidim smisla, da bi bili poskusni zajčki.  

 

Zato menim, da je prav, da v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete potrebno 

raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in šele potem začela z 

dejavnostjo uvajanja 5G omrežja na naše ozemlje. 

 

Naredite to zase, za svoje otroke, sorodnike in prihodnje generacije. 

Res ne bi želela, da se zaradi malomarnosti in podkupovanja srečujemo na hodnikih bolnišnic, 

zaradi nemalo posledic sevanja 5G omrežja. Že tako ali tako imamo prevelik porast 

raznovrstnih bolezni, zaradi novodobnega življenja. 

 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

Aleksandra Hutinski 

 

15. Pozdravljeni. 

 

Pišem zaradu 5G omrežja. Sama imam pripombo in sicer naj omenim, da tole sigurno ni 

dobro za zdravje in je zelo rakotvorno. Zato se zelo proti pri uveljavitvi 5G omrežja. Upam da 

boste vsaj malo prisluhnili in ugotovili, da je zdravje bolj pomembo kod pa tole omrežje, ki 

nam bo uničevalo življenje. 

 

Lep pozdrav, 

Samanta 

http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=nevarnosti-omrezja-5G&id=115
https://siol.net/digisvet/novice/prihod-omrezja-5g-slovence-strasijo-da-jim-bo-skuhalo-mozgane-474061
https://siol.net/digisvet/novice/prihod-omrezja-5g-slovence-strasijo-da-jim-bo-skuhalo-mozgane-474061
https://www.radiestezija.com/prihaja-5g-omrezje-nevarnosti


16. Spoštovani, 

 

iskreno Vas prosim kot človek, ne postavljajmo 5G omrežja. Z vseh dežel kjer imajo te 

postavitve sporočajo izjemno slabe izkušnje (glavoboli, slabost, bolezni, celo rak..). 

Verjamem, da ne potrebujemo te tehnologije, ker tudi z današnjo nismo ničesar izjemnega 

dosegli. Lahko gremo na luno, vendar ne moremo pozdraviti lakote in bolezni na svetu, kaj 

smo torej dejansko dosegli? 

 

Zdaj se pa hočemo ljudje bahati z nekim omrežjem, ki ga dejansko ne potrebujemo in ki ima 

več slabih učinkov kot dobrih.  

 

Verjem, da zase hočete le dobro in prav gotovo tudi za svoje sorodnike, če imate vsaj malo 

vpliva na to postavitev jo prosim ne izvedite. 

 

Vse dobro, 

Tadej 

 

17. Spoštovani. 

 

Skladno s pozivom na rebalans 0100-3/2019, podajam svoje mnenje in predlog. 

 

Po pregledu dokumenta me je zelo zaskrbelo, saj nameravate podeliti koncesije za 5G 

omrežje. Moje zgroženje je predvsem zaradi dejstva, da ta tehnologija ni testirana in nima 

dokazila, da je neškodljiva za ljudi in živali. Prav nasprotno, vsi do sedaj opravljeni testi so 

pokazali velik vpliv na zdravje živih bitij. Mnogi znanstveniki so že podali mnenje, da je 

tehnologija neprimerna in škodljiva, ampak se ta mnenja ignorirajo, omrežje pa kljub temu 

uvaja. 

 

Nekatere države in mesta so že zamaknila uvedbo te tehnologije, vsaj dokler se ne dokaže 

njena neškodlivost. Sam predlagam enako. Dajmo vsaj enkrat na prvo mesto naše zdravje in 

predvsem zdravje naših otrok. Kaj nam bo hiter internet, ko pa bomo zboleli za raznimi 

boleznimi. 

 

Kot državljan republike Slovenije in predvsem zelo zaskrbljen oče, Vas pozivam, da prekinete 

uvedbo tega omrežja. Da se opravijo neodvisne raziskave in preveri vpliv na okolje. Že 

prijavljene težave ljudi po svetu zaradi uvedbe tega omrežja, so neprimerljive z prednostmi, ki 

jih omrežje uvaja. Prosim, nehajmo trgovati z zdravjem, saj bi le to moralo biti na prvem 

mestu. 

Navsezadnje je tudi v 72. členu ustave RS zapisano: " Vsakdo ima v skladu z zakonom 

pravico do zdravega življenjskega okolja." 

 

Hvala in lep pozdrav, 

Matej Perhoč 

 

18. Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 



Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike Slovenije pošiljam pripombo na 

rebalans programa za AKOS za leto 2019. 

 

 Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene 

dolgoročne študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne 

znanstvene raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in 

rastlin. 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

 

Hvala za upoštevanje pripombe. Lepo prosim za odgovor. 

 

Hvala. 

Maja Gajšek 

 

19. Spoštovani! 

 

Na socialnih omrežjih je bilo zadnje čase veliko govora o škodljivih zdravstvenih posledicah, 

ki bi ga omrežje 5G lahko imelo na človeško telo (poskusi v Skandinaviji). Veliko ljudi se 

strinja, da v Sloveniji ne potrebujemo hitrejšega prenosa podatkov in vseh tehnoloških 

prednosti, ki jih to omrežje ponuja in bi predvsem radi ohranili tisto najpomembnejše za 

preživetje - zdravje. Ker vedno obstaja kanček dvoma, ali je omrežje res škodljivo ali ne, se 

nam zdi vseeno bolje, da prej preprečimo morebitno nastalo škodo in se izognemo hudim 

zdravstvenim posledicam in boleznim, tudi, če bomo zaradi tega prikrajšani za najnaprednejšo 

tehnologijo. Največ nam pomeni, da preživimo ter, da smo zdravi. 

 

Iskrena Vam hvala za razumevanje ter, da ste si uzeli čas za branje tega sporočila! 

 

Lep pozdrav! 

Lena Špeh  

 

20. Spodaj podpisana Renee Prijatelj podajam pripombe na Rebalans (2) sklic: 0100-

3/2019.  

 

Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 

Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike Slovenije pošiljam pripombo na 

rebalans programa za AKOS za leto 2019. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor 

Renee Prijatelj  



 

21. Spoštovani, 

 

Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 

Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike Slovenije pošiljam pripombo na 

rebalans programa za AKOS za leto 2019. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor 

Sabina Izlakar 

 

22. Glede postavitve omrežja me zanima če je vpliv le tega na zdravje in spremembe 

naslednjih generacij preverjeno bolj kot v ZDA kjer tega niso storili?  

 

V kolikor to je bi prosil za analize in dokaze o četudi pozitivnem vplivu na človeka. 

 

V primeru da na moje povpraševanje odgovora ne bo to razumem kot priznanje škodljivosti 

omrežja na človeka. To se razume tudi kot kršenje ustave, in podpora tujim korporacij v 

škodo zdravja Slovencev in ostalih, ki se bodo gibali ali živeli v Sloveniji. 

 

Lep dan želim i hvala za odgovor. 

Andres Zoran Ivanovič 

 

23. pozdravljeni 

 

Glede postavitve omrežja me zanima če je vpliv le tega na 

zdravje in spremembe naslednjih generacij preverjeno bolj kot v 

ZDA kjer tega niso storili? 

V kolikor to je bi prosil za analize in dokaze o četudi 

pozitivnem vplivu na človeka. 

 

V primeru da na moje povpraševanje odgovora ne bo to razumem 

kot priznanje škodljivosti omrežja na človeka. To se razume 

tudi kot kršenje ustave, in podpora tujim korporacij v škodo 

zdravja Slovencev in ostalih, ki se bodo gibali ali živeli v 

Sloveniji. 

 

Lep dan želim in hvala za odgovor. 

 

24. Pozdravljeni.  

 



Kot drzavljanka Slovenije, se nikakor ne strinjam z aktivacijo 5G omrezja. 

 

Hvala za posluh. 

Nika Šajn 

 

 
25. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega 

ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno 

dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 

3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v 

letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri 

pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej 

predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve Ministrstva za javno 

upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS na 

Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja 

na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka 

javnega razpisa z dražbo in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste verjetno že 

seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski in poslovni).  

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša 

država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 

5G že prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-

5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O 

VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMo

VbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi potrebno 

raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM začeja z DEJAVNOSTJO 

UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe 
 



26. Spoštovani, 

 

 Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

 

Kot zainteresiran in zaskrbljen državljan Republike Slovenije pošiljam pripombo na rebalans 

programa za AKOS za leto 2019. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor. 

Lp, Rok Mlakar 

 

 

27. Pozdravljeni, 

Po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančneganačrtaAgencije za 

komunikacijska omrežja instoritveRepublike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobil na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

Lep pozdrav!   

Mišo Čendak 

 

 
28. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega 

ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno 

dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 

MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi 

bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta inpodpore 5G 

projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej 

predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve Ministrstva za javno 

upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS na 



Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja 

soglasja na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika 

izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z 

izvedbo tega razpisa." 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste verjetno 

že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski in poslovni).  

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, 

najboljša država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in 

kantoni v Švici so 5G že prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-

5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O 

VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWM

oVbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi potrebno 

raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM začeja z DEJAVNOSTJO 

UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe.  

 

29. Pozdravljeni! 

 

Absolutno SEM PROTI postavitvi '5G' omrežja na območju celotne Slovenije!!! 

 

Mi nismo poskusni zajčki, prav tako nočem da to postanejo moji otroci, nečaki in ostali 

soljudje, ki se trudijo živeti zdravo!  

 

5G je zelo škodljiva zadeva in človeštvo take 'napredne' tehnologije NE RABI!  

 

Spoštujte "glas ljudstva" ... konec koncev smo republika in tu ima oblast ljudstvo!!! 

 

Lp Tadej K. 

 

 

30. Glede postavitve omrežja me zanima če je vpliv le tega na zdravje in 
spremembe naslednjih generacij preverjeno bolj kot v USA kjer tega niso 
storili?  

 
V kolikor to je bi prosila za analize in dokaze o četudi pozitivnem vplivu na človeka. 
 
V primeru da na moje vprasanje odgovora ne bo to razumem kot priznanje 
škodljivosti omrežja na človeka. To se razume tudi kot kršenje ustave, in podpora 



tujim korporacij v škodo zdravja Slovencev in ostalih, ki se bodo gibali ali živeli v 
Sloveniji. 
 
Lep dan želim in hvala za odgovor. 
Mateja V Kafol 

 

 

31. Zadeva 0100-3/2019     5G 

 

ZELO PROTI 5 G. 

 

Monika Skaberne 

 

 

32. Pozdravljeni, kot član zainteresirane javnosti podajam pripombo na načrtovane 

usmeritve AKOS. 

 

Želim, da zadržite podeljevanje RF spektra za tehnologijo 5G in podobne, dokler ni vpliv na 

človeka in druga živa bitja bolj raziskan.  

 

Predlagam najmanj petletni moratorij na podelitev frekvenc in ustanovitev skupine za 

raziskavo teoretičnih in praktičnih učinkov te tehnologije, ki bo periodično (npr. 1x mesečno) 

obveščala javnost o svojem delu in s tem prikazala (ne)upravičenost večje izrabe tega spektra. 

Ta skupina mora omogočati transparentno in preprosto komunikacijo z zainteresirano 

javnostjo in imeti moč preprečiti uvajanje novih uporabnikov tega spektra. 

 

Hvala in lep pozdrav, 

Jure Špik 

 

 

33. Pozdravljeni, 

 

imam pripombe glede postavitve in delovanje 5G oddajnikov. Za enkrat nisem zasledil 

nobenih pozitivnih raziskav glede vpliva 5G na naše zdravje. Želim, da se to področje razišče, 

preden bo prepozno.  

Ali je res pomeben denar in hitro pošiljanje informacij bolj kot naši otroci in naše zdravje?!  

Prosim, da mi pošljete več verodostojnih informacij. 

 

S spoštovanim pozdravom, 

Joc  

 

 

34. Glede postavitve omrežja me zanima če je vpliv le tega na zdravje in spremembe 

naslednjih generacij preverjeno bolj kot v ZDA kjer tega niso storili?  

V kolikor to je bi prosil za analize in dokaze o četudi pozitivnem vplivu na človeka. 

 

V primeru da na moje povpraševanje odgovora ne bo to razumem kot priznanje škodljivosti 

omrežja na človeka. To se razume tudi kot kršenje ustave, in podpora tujim korporacij v 

škodo zdravja Slovencev in ostalih, ki se bodo gibali ali živeli v Sloveniji. 

 



Lep dan želim in hvala za odgovor. 

 

 

35. Pozdravljeni! 

 

Pred vzpostavitvijo omrežja 5G v Sloveniji, bi želel da se prikaže vpliv in posledice takega 

sistema. Po možnosti tudi širši javnosti. Lp, M 

 

36. Zadeva 0100-3/2019 

 

ZELO PROTI 5 G 

 

tone skrjanec 

 

 
37. Spoštovani 

 

Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta 

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 

Slovenije za leto 2019. 

 

Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike 

Slovenije pošiljam pripombo na rebalans programa za AKOS za 

leto 2019. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za 

katere niso narejene dolgoročne študije, ki bi potrdile njeno 

varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne 

znanstvene raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G 

tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor. 

Sandra Starc 

 

 

38. Zelim se pritoziti na uvajanje 5g omrezja v Slovenijo.  

 

Mislim da je 5g omrezje premalo raziskano, in trenutni rezultati ki se pojavljajo v drzavah 

kjer so ze uvedli 5g niso ravno prepricljivi.  

 

Hvala,  

Barbara Rode 

 

 

39. Pozdravljeni!  

 

Veliko se govori okrog tega 5G omrežja, kako škoduje zdravju, ne samo zdravju, tudi naravi. 

Sam temu nasprotujem, zato, če lahko kaj storim je to, da vas prosim, da se opravijo raziskave 

vpliva 5G omrežja na naravo in človeka. Tehnologija napreduje in od 5G omrežja bodo imela 

korist le korporacije, posledice bomo nosili pa mi vsi. 

 



Lep dan želim! 

Jakob 

 

 

40. Pozdravljeni, 

 

Želim podati predlog k rebalansu (2), in sicer, da vanj prosim vključite temeljito in 

nepristransko preučitev vpliva nove brezžične tehnologije 5G na človeka in ostala živa bitja. 

Glede na moje informacije je omenjena tehnologija izjemno nevarna za zdravje vseh živih 

bitij ter je s tega vidika neprimerna za implementacijo. Je dober primer, kjer rek "Ni vse zlato, 

kar se sveti." pride še kako zelo v poštev. 

 

Najlepša hvala in lep, srčen pozdrav, 

Kristjan Višner 

 

 

41. Hvala za popolno odgovornost pri tako pomembnih odločitvah do vsega in vsakogar. 

 
Spoštovani,  

glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam moje pripombe  

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije za leto 2019 

"V skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega 

ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno 

dražbo ter v začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega 

razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 

3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v 

letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri 

pripravi regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 najprej 

predvidelazdružitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve Ministrstva za javno 

upravo lahkoagencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS na 

Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja 

na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka  

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste verjetno že 

seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo informacijski in poslovni).  

Iz interneta je možno najti številne izjave / članke na temo:  

Slovenija, svetovna velesila čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša 

država za otroke na svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 

5G že prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-

5g-aktivista?fbclid=IwAR2yTC39txzBYNjTJFYfa7TsfSEBVaiMJxDR_cK__JSiGKeQutZmHkF2j8M 



Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI BREZ RAZISKAV O 

VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE --> 

ki jo je v tem trenutku podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji?fbclid=IwAR32l35CWMo

VbkxtGsMtRzaxSXC8P_5dbDMjdg6Rruum8pX1ZoD-HmGKUow#form 

 

Zato menim, da je prav, da  v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi potrebne 

nedvisne raziskave, ki bi resnično  ovrednotile vplive in ŠELE POTEM začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 

5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe.  

15.9.2019 

Ivana Leban 

 

42. Pozdravljeni, 

 

prebrala sem, da je v vašem planu uvedba omrežja 5G. Imam osebne izkušnje z zdravstvenimi 

problemi zaradi sevanja iz anten, zato zahtevam, da se pred kakršno koli postavitvijo 5G 

omrežja v Sloveniji naredi raziskava o vplivih sevanja na ljudi in naše okolje. 

 

Lep pozdrav, 

Urška Kelt 

 

 

43. Spoštovani, 

 

v Rebalansu (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve RS za leto 2019 ste zapisali, da boste predvidoma v letu 2019 začeli s pripravo na 

podelitev primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo. 

 

Na kakšne neodvisne raziskave, ki bi preučile vpliv omrežja 5G na zdravje ljudi, živali in 

okolje, se sklicujete pri podpori omrežju 5G? Zahtevam, da te raziskave javno objavite oz. 

omogočite dostopnost vira.  

 

Lep pozdrav, 

Dejan Šink 

 

 

44. Pozdravljeni, 

kot mati 2letnice, žena in državljanka RS in EU me skrbi uvedba G5 omrežja zaradi vpliva na 

zdravje mene, moje družine in vseh, ki sobivamo na našem ljubem in prelepem ozemlju. Zato 

vas prosim in, če to ni dovolj, zahtevam, da se opravi preučitev vpliva G5 na zdravje vseh 

živih bitij oz. žive narave in, da se le-to opravi neodvisno in transparentno. 

 

Hvala, ker ste in nas razumete ter upoštevate. 

Vse lepo, 

Natalija Jurca Kozjek 



45. Pozdravljeni 

 

Na vaši spletni strani ste objavili Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije 

za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019. 

(https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2019/6_9/Rebalans2-PDFN2019.pdf) 

V njem imate med drugim tudi napisano: 

"- stroške za službena potovanja v vrednosti 361.370 EUR (konti skupine 4614). 

Ocenjeni  ustvarjeni stroški bodo za 17.897 EUR oz. 4,7 % nižji od načrtovanih predvsem 

zaradi pomanjkanja ustrezne 

specializirane  ponudbe  strokovnih  izobraževanj,  nezmožnosti  udeležbe  na  vseh  načrtova

nih konferencah oz. seminarjih, zaustavitve projekta konvergencajavnih mobilnih in 

radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod na DTT na LTE/5G, zaradi izvedbe posvetov na 

sedežu agencije ter zaradi nižjih stroškov službenih potovanj od predvidenih 

zaradi  posluževanja video konferenc;" 

 

Zanima me kaj pomeni " zaustavitve projekta konvergencajavnih mobilnih in radiodifuznih 

storitev v UHF pasu in prehod na DTT na LTE/5G " ter katere akivnosti ste v tem projektu 

izvajali oz. je bilo predvideno da se bodo izvajale ? 

 

Lp 

Riki 

 

 

46. Pozdravljeni. 

 

Izražam svoje mnenje glede vzpostavitve omreznega sistema 5g.  

Narejenih je bilo dovolj študij in raziskav o negativnem vplivu 5g na zdravje človeka, dejstva 

so jasna. Ali jih boste negirali?  

Iz držav, ki so že vzpostavile 5g, je bilo preveč pritožb ljudi, ki zaznavajo negativne posledice 

5g. Torej so študije pravilne. In posledice so tako hude, da lahko govorimo o kršenju 

človekovih pravic. Ali jih boste kršili? 

 

Se sploh zavedate, da so nekatere države 5g prepovedale iz prej navedenih razlogov. To so 

humane države! Kakšno državo ustvarjate vi?  

 

Prosim za vaše pojasnilo, na kakšnem nivoju je vaša humanost, da lahko vse to spregledate 

zavoljo zaslužka? Zavoljo tehnološkega napredka? 

Prepričajte nas s svojimi argumenti,ce so le ti zdravorazumski in humani. 

 

Lep pozdrav, Slovenka 

 

 

47. Pripombe na Rebalans (2) sklic: 0100-3/2019 

 

Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

_Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2019/6_9/Rebalans2-PDFN2019.pdf


načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G.  

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe. 

S spostovanjem 

Mia Franges 

 

 

48. Spoštovani,  

 

glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam 

vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 



projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G.  

 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor in upoštevanje poslane pripombe. 

 

S spoštovanjem. 

 

Taja Albolena 

 

 

49. Spoštovani! 

 

Preden se začne kakršna koli aktivnost v smeri uvajanja 5G tehnologije, je potrebno temeljito 

raziskati negativne posledice te tehnologije na človeštvo, živali in rastline. 

 

Že pri testiranjih te tehnologije v drugih državah namreč poročajo ljudje, zdravniki in 

strokovnjaki o nesprejemljivih posledicah na ljudi in ostala živa bitja. Na dan zagona 5G 

omrežja je ogromno ljudi poročalo o nevsakdanjih simptomih kot so močni glavoboli, ki jih 

pred tem niso bili vajeni, utrujenost, bolečina v prsih, bolečine v ušesih, ki naj bi bile 

neznosne, pa tudi vsesplošno  slabo počutje. O povsem identičnih simptomih so poročali tudi 

delavci na vojaških radarjih in na stolpih, ki oddajajo valove. 

 



Svojega zdravja nismo pripravljeni žrtvovati za prednosti, ki jih nudi 5G tehnologija. 

 

S spoštovanjem, 

Maja Martinec Zupanič 

 

 

50. Pozdravljeni! 

 

Vse preveč je že napisanega o vplivu 5G na kakovost življenja.  

Ker mi je mar za moje in tuja življenja bi vljudno prosila, da preden se karkoli sprejme, da 

proučite učinke implementacije 5G na zdravje ljudi, živali in vegetacije. Dajmo zapustiti naš 

planet zanamcem v boljšem stanju kot pa smo ga sami prejeli. 

Hvala. 

Mateja 

 

 

51. Pozdravljeni,  

 

preden se začne kakršna koli aktivnost v smeri uvajanja  5G tehnologije, je potrebno temeljito 

raziskati negativne posledice te  tehnologije na človeštvo, živali in rastline. 

Pri testiranjih te  tehnologije v drugih državah namreč poročajo ljudje, zdravniki in  

strokovnjaki o nesprejemljivih posledicah na ljudi in ostala živa bitja. Na dan zagona omrežja 

5G je ogromno ljudi poročalo o nevsakdanjih  simptomih kot so močni glavoboli, ki jih pred 

tem niso bili vajeni,  utrujenost, bolečina v prsih, bolečine v ušesih, ki naj bi bile  neznosne, 

pa tudi vsesplošno slabo počutje. O povsem identičnih  simptomih so poročali tudi delavci na 

vojaških radarjih in na stolpih,  ki oddajajo valove. 

 

Ne pustimo kar tako ob strani vsa argumentirana strokovna in znanstvena opozorila 

raziskovalcev, ki so nas svarili že desetletja nazaj in jih kapitani interesi tiščijo ob stran.  

 

Svojega zdravja nismo pripravljeni žrtvovati za prednosti, ki jih nudi tehnologija 5G.  

 

Lp, Tjaša Teržan 

 

 

52. Pozdravljeni, 

 

Na Facebooku sem videla objavo, da ste vi v Sloveniji zadolženi za postavitev 5G omrežja ter 

da je mogoče do jutri poslati komentarje na to temo. 

 

Ker že dolgo svetovni znanstveniki opozarjajo na resne posledice, ki jih bo imelo 5G omrežje 

na zdravje ljudi je nujno, da prej izvedete vse možne raziskave preden postavite omrežje, saj 

so posledice - kot napovedujejo - laho katastrofalne in bi bili torej vi odgovorni za 

nepopravljivo škodo na zdravje tisočih ljudi. 

 

To niso heci tako da vas kot državljanka pozivam, da ne postavljate omrežja preden ne 

raziščete in javno objavite vse raziskave, ki dokazujejo, da je 5G omrežje dolgoročno varno 

za zdravje ljudi in živali. 

 

Lep pozdrav, Manca Macuh. 



53. Spoštovani, 

 

Zahtevam resno preučitev omrežja 5G na delovanje in zdravje ljudi ter vpiv na okolje. Sem 

proti postavitvi omrežja 5G in zahtevam, da se moje mnenje kot državljanke Republike 

Slovenije upošteva. 

Lep pozdrav 

Danijela Kokelj 

 
 

54.Pripombe na Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije 

za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 

2019 

Spodaj podpisana Maša Stanič Valentinčič podajam pripombe na Rebalans (2) Programa dela 

in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za 

leto 2019 , sklic: 0100-3/2019, iz sledečih razlogov: 

V skladu s  Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi  smernicami 

pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo agencija  predvidoma v letu 2018 razpisala 

javni razpis z javno dražbo ter v  začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih 

mobilnih  storitev v pasu 700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na  podelitev 

primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z  javno dražbo (termorebitnih 

drugih pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300  MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter 

morebitnih drugih pasovih 2300 MHz),  ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan 

v letu 2020. V  okviru tega projekta inpodpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi  

regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne  1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene  frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahkoagencija  prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja  Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi  

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja  zradiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe  postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka  stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V  stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi  vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija,  svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G.  Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje  otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že  

prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/.../sodisce-v-gateshead-u... 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V  SLOVENIJI 

BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE -->ki jo je v  tem trenutku 

podpisalo 5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g... 

 

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489554/sodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista?fbclid=IwAR3VtHKz9lAOP4Vscr0Gq921ixNbYhVvIyizDFcWXAX39DT35M6WUFYS2bg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticija.online%2Fproti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji%3Ffbclid%3DIwAR1h3YC9_LJKAPOA4NWF7n4vN0T6_fRZ3O1bd6e5FuU1jv1REowHNKfdkZU%23form&h=AT3mZ8okXYSdVg0YO7ghq-0MY1IqssSy0KQV8YnObKRQHZvDgB-476EgnknuCPU-aXb-eODTrH3k57o8cbVsoE5gzHP3dLZDJPpSklATfhPB8kW2qIYu_bm1FQ


Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem,  sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno)  ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začeja z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G  OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe. 

 

Maša Stanč Valentinčič, univ.dipl.prav. 

 

 

55. Pozdravljeni, 

 

Po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnih posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

Lep pozdrav! 

Sonja Mušič 

 

 

56. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj  pod citatom iz 

njega navajam vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

"Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za  komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V  skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in  strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo  agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo  ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih  mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s  pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100  MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih  2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu  2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri  pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za  omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi  soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo  upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika  izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika  nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa." 

 



V stroških  nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G  omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo:  Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred  sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora  zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G  omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo  papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA  5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

 

Hvala za upoštevanje pripombe 

 

Lep pozdrav, 

Anaya Nandaprema 

 

 

57. Pozdravljeni, 

 

Danes sem šele zasledila vaše odprto pismo za predloge in vam pišem zadnji hip.  

 

Veliko ljudi vznemirja G5 tehnologija, ki naj bi prihajala med nas.  

Berem članke znanstvenikov o škodljivosti sevanj na človeško telo in delovanje. Žal nisem 

vzpostavila direktnih povezav  

 1.Na YouTube :Dr. Devra Davis, The truth about mobilne telephone and wireless radiation.  

 

2.Na Facebook:, Dr. Golberg: Doktorica šokirala neverjetnim informacijam o G5  

tehnologiji. 

Zdravnica, raziskovalka interne medicine govori o dejstvih, da ima WiFi zarcenje  biološke 

učinke na človeka, rastline, živali in mikrobe.  V desetletjih dela opaža, da je prišlo do 

epidemij glede raka, DNA poskodb, kardiomiopatskih obolenj. V porastu so redke in kronične 

bolezni, sedaj že epidemijskih razsežnosti. Pravi, da G5 tehnologija je danes debata 

zdravstvene nege.  WiFi radiacija in druga magnetna sevanja dokazano sproža  epidemijo 

diabetesa in resnih mentalnih bolezni, ki vodijo v samomor. 

 

3. V Reviji Zarja, st. 28, 9.7.2019, Anton Komat, G5 tehnologija, orodje in orožje, navaja 

raziskave dr. Palla iz leta 2017 na nivoju celice, ki vodijo v oksidativni stres in motnje v 

delovanju mitohondrijev.  

Več v članku Komat na preprost način pove posledice vpliva magnetnih sevanj na človeka. O 

živalih in rastlinah pa bode malo dejstev, čeprav je človek le ena od mnogih vrst življenja na 

Zemlji. 

 

Ali bomo spet ignorirali dejstva raziskav znanstvenikov raziskovalcev zaradi kapitala?  

 

Lep pozdrav, Tatjana Pliberšek  



58. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz 

njega navajam vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

   

Lp, Suzana 

 

 

59. Spoštovani,  

 

glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj  pod citatom iz njega navajam 

vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019_Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta 

Agencije za  komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019 

 

"V  skladu s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in  strateškimi smernicami 

pristojnega ministrstva se je načrtovalo, da bo  agencija predvidoma v letu 2018 razpisala 



javni razpis z javno dražbo  ter v začetku leta 2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih  

mobilnih storitev v pasu 700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s  pripravo na podelitev 

primarnih 5G frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih 

drugih pasovih), v pasovih 2100  MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter 

morebitnih drugih pasovih  2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan 

v letu  2020. V okviru tega projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri  pripravi 

regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...). 

 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za  omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi  soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo  upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika  izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika  nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških  nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G  omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo:  Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred  sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora  zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G  omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo  papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA  5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

 

Lep pozdrav, Martina Vitanc 

 

 

60. Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj  pod citatom iz 

njega navajam vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za  komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V  skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in  strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo  agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo  ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih  mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s  pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100  MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih  2300 



MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu  2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri  pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za  omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi  soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo  upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika  izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika  nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških  nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G  omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo:  Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred  sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora  zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih 

uporabnikov? 

 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G  omrežjem, sprejmete 

tudi potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo  papirno) ovrednotila vplive in ŠELE 

POTEM začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA  5G OMREŽJA ČE SE BO LE TA 

IZKAZAL ZA VARNO TEHNOLOGIJO TAKO ZA LJUDI KOT ZA ŽIVALI!!! 

 

 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

Andrej Sekirnik 
 
 

61. Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka Republike Slovenije pošiljam pripombo 

na rebalans programa za AKOS za leto 2019. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo nove tehnologije - 5g omrežje, za katere niso  

narejene dolgoročne študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi,  živali in rastline. Kvečjemu 

številne znanstvene raziskave potrjujejo  negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, 

živali in rastlin.  

V kar se  celotna družba podaja danes, je resnično igra s človeškimi življenji in  njegovim 

obstojem. Moramo bit odgovorni do naših bodočih generacij in  jim zapustiti zdrav 

planet.....Ni tu samo 5g, so tudi ostale nižje  frekvence.....Človek je vibracijsko, energetsko 

bitje in vse ima sovpliv na človeško telo.....  

Upam, da bo s tega področja vlada naredila to, kar državljani pričakujemo od nje. 

Lepo pozdravljeni, Vlasta Kregar 



62. Spoštovani, 

 

po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančneganačrtaAgencije za 

komunikacijska omrežja instoritveRepublike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor 

 

Kristina Ina Novak  

Univ. dipl. nov.  

 

 

63. Spoštovani, 

 

po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na več mesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor, 

 

Mojca Bajc 

 

 

 



64. Spoštovani, 

 

po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za 

komunikacijska omrežja instoritve Republike Slovenije za leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor 

Jelena Kresnik 

 

 

65. Spoštovani, 

 

glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega navajam 

vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

 Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019  - "V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo 

ter v začetku leta 2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G 

frekvenc in dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih 

pasovih), v pasovih 2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih 

drugih pasovih 2300 MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 

2020. V okviru tega projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi 

regulative za kritične storitve (droni, IoT, ITS, ...).  

 Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne, 1. 4. 

2019 najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na 

usmeritve Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z 

dražbo šele po pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom. Zaradi zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega 

razpisa z dražbo in posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega 

razpisa." 

 



V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo. Kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Mene konkretno zanima, katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove 

tehnologije? 

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

 

I. V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? 

Tudi vaše, ker tukaj ne bo nihče izjema. 

II. Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

III. Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih 

uporabnikov? 

 

Osebno menim, da je potrebno narediti raziskavo, povezano s 5G omrežjem in vplivi 
na ljudi in druga živa bitja in njene rezultate upoštevati  pred nadaljnjimi koraki. 
Raziskava naj bi resnično (ne samo na papirju) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM bi 
začeli z dejavnostmi (morebitnega) UVAJANJA 5G OMREŽJA na ozemlje 
sLOVEnije. 
 
V pričakovanju vaših odgovorov na moja vprašanja in upoštevanja zgoraj navedenega 

predloga vas pozdravljam. 

 

Nataša Mršol 

 

 

66. Spoštovani, 

 

Po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančneganačrtaAgencije za 

komunikacijska omrežja instoritveRepublike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali. 

Želim, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo pravilnik 

pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki dokazujejo 

varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor, 

Jerca Furman 

 



67. Pripombe na Rebalans (2) sklic: 0100-3/2019 

 

Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam moje pripombe - sklic: 0100-3/2019 

 

Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencijazačela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (termorebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja zradiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

 

V stroških nisem našel nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni).  

 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. Bruselj, Rim in kantoni v Švici so 5G že 

prepovedali. Prepovedati ga mora tudi slovenska vlada! 

 

http://www.publishwall.si/.../sodisce-v-gateshead-u... 

 

Kot veste, poteka podpisovanje peticije  PROTI UVEDBI 5G OMREŽJA V SLOVENIJI 

BREZ RAZISKAV O VPLIVIH NA LJUDI IN OKOLJE -->ki jo je v tem trenutku podpisalo 

5364 prebivalcev Slovenije 

 

https://www.peticija.online/proti_uvedbi_testiranja_5_g... 

 

Zato menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začeja z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE.  

Hvala za upoštevanje pripombe. 

Uroš   

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publishwall.si%2F5gnetworkslo%2Fpost%2F489554%2Fsodisce-v-gateshead-u-razsodilo-v-korist-anti-5g-aktivista%3Ffbclid%3DIwAR1cgMEHhV_BNXlA1bbo7J3eXTeXjC5CnjbunUBUo2MZjBNRmdrLYHvGGlY&h=AT0cIJ5yQbWtceVaQzsQdZZpsiz9FHgpiWxU7B6OW337cZTpq3RQ3jPYCiC0g7G_MhEdQcSBjKtJm3Qvcaln9jFJijxpfXoMOlBLmFvpcxms2tO94VFDXggGQl6AQRqG6Is
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticija.online%2Fproti_uvedbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji%3Ffbclid%3DIwAR1V8XQwS7Hm7nMaAUGWv-C-XmNAUxWThJNWyCU_y_Sb1OAG4MXPVg2_Yd0%23form&h=AT2Jc9A7Xl5ABBsxne_nfiPmxOcAx-Z713vkpI4ntLR0XWHF_rrkj0WcOwATtjchXNrEdT2wqAtF0TXR7fXxH3kuSH8WlEqhbGIqY3bXmEAm2H7xv83XMw4bQggZZhiUCsw


68. Pripombe na Rebalans (2) sklic: 0100-3/2019 

 

Spoštovani, glede na vaš objavljen dokument za javnost, vam spodaj pod citatom iz njega 

navajam vprašanja in pripombe - sklic: 0100-3/2019 

_Rebalans (2) Programa dela in finančnega načrta Agencije za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije za leto 2019"V skladu s Strategijo upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom in strateškimi smernicami pristojnega ministrstva se je 

načrtovalo, da bo agencija predvidoma v letu 2018 razpisala javni razpis z javno dražbo ter v 

začetku leta2019 podelila frekvence za zagotavljanje javnih mobilnih storitev v pasu 

700MHz. V letu 2019 naj bi agencija začela s pripravo na podelitev primarnih 5G frekvenc in 

dodatnega razpoložljivega spektra z javno dražbo (ter morebitnih drugih pasovih), v pasovih 

2100 MHz, 2300 MHz, 3400 – 3800 MHz, 26 GHz (ter morebitnih drugih pasovih 2300 

MHz), ki naj bi bil začet predvidoma v letu 2019 in končan v letu 2020. V okviru tega 

projekta in podpore 5G projektom, bo sodelovala pri pripravi regulative za kritične storitve 

(droni, IoT, ITS, ...). 

Agencija je v skladu z dodatnimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo z dne 1. 4. 2019 

najprej predvidela združitev javnih razpisov za omenjene frekvence. Glede na usmeritve 

Ministrstva za javno upravo lahko agencija prične postopek javnega razpisa z dražbo šele po 

pridobitvi soglasja Vlade RS na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Zaradi 

zakasnitev v postopku pridobivanja soglasja na Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim 

spektrom na Vladi RS, prihaja do zamika izvedbe postopka javnega razpisa z dražbo in 

posledično do zamika nastanka stroškov povezanih z izvedbo tega razpisa."_ 

V stroških nisem našla nobene omembe preučitve vpliva 5G omrežja na naravo in kakor ste 

verjetno že seznanjeni, javnost zelo zanimajo še drugi vplivi 5G omrežja (ne samo 

informacijski in poslovni). 

Zanima me katere študije ste upoštevali pri načrtovanju vzpostavitve te nove tehnologije? 

Na internetu je možno najti številne izjave / članke na temo: Slovenija, svetovna velesila 

čebelarstva, mora zaščititi čebele pred sevanjem 5G. Slovenija, najboljša država za otroke na 

svetu, mora zaščititi svoje otroke pred sevanjem 5G. 

V čigavem interesu se vzpostavlja tehnologija, ki potencialno ogroža zdravje ljudi? Tudi vaše, 

ker tukaj ne bo nihče izjema. 

Katere so koristi tega novega omrežja, da lahko zanemarite vpliv na zdravje ljudi? 

Komu bo ta nova tehnologija v resnici služila, če gre na račun zdravja njegovih uporabnikov? 

Osebno menim, da je prav, da vi v svoje dejavnosti, povezane s 5G omrežjem, sprejmete tudi 

potrebno raziskavo, ki bi resnično (ne samo papirno) ovrednotila vplive in ŠELE POTEM 

začela z DEJAVNOSTJO UVAJANJA 5G OMREŽJA na NAŠE OZEMLJE. 

Hvala za upoštevanje pripombe. 

Vse tele objave o 5G, ki redno preplavljajo FB, so me že kar malo motile. Kdo pa je zadolžen 

za postavljanje tega omrežja pri nas? Kdo bo dal zeleno luč?  In sem šla pobrskat. 6.9.2019 je 

AKOS dal v javno obravnavo predlog Rebalansa (2) Programa dela in finančnega načrta za 

leto 2019 ter hkrati pozval zainteresirano javnost k podaji mnenj, pripomb in predlogov na 

priložen dokument. Naredimo torej konkreten korak in zahtevajmo preučitev vpliva 5G 

omrežja direktno pri Agenciji, ki je za to zadolžena. Bodimo aktivni in naredimo enkrat 

akcijo. Časa imamo do 7.10. ‼️En mail pa že lahko vsak napiše kajne? https://www.akos-

rs.si/rebalans-(2)-programa-dela-in-financnega-nacrta-agencije-za-komunikacijska-omrezja-

in-storitve-republike-slovenije-za-leto-2019 

Manca Razboršek 

 

 

 

https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
https://www.facebook.com/manca.razborsek/posts/10156582315461381
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69. Spoštovani,  

 

Spodaj podpisana Nataša Božič podajam pripombe na Rebalans (2), sklic: 0100-3/2019.  

 

Kot zainteresirana in zaskrbljena državljanka vam pošiljam pripombo na rebalans programa 

AKOS za 2019. Vaše poročilo namreč nikjer ne omenja nobene aktivnosti ali sodelovanja z 

neodvisnimi pristojnimi ustanovami, ki bi izvajale varnostne študije in potrdile 5G kot varno 

tehnologijo za zdravje ljudi, živali in brez drugih nevarnih posledic za okolje. Številne 

neodvisne znanstvene raziskave namreč dokazujejo negativen vpliv že obstoječih tehnologij 

4G na zdravje ljudi, živali in okolje.  

 

Zahtevam, da pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program vključite pravilnik o pridobivanju 

dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih ustanov, ki dokazujejo varno dolgoročno uporabo 

tehnologij 4G in 5G.  

 

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,  

 

Nataša Božič 

 

 

70. Spoštovani, 

 

po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančneganačrtaAgencije za 

komunikacijska omrežja instoritveRepublike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 

sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

 

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije, za katere niso narejene 

dolgoročne študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne 

znanstvene raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in 

rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor, 

Nina 

 

 

71. Spoštovani, 

 

po pregledu vašega "Rebalans (2) Programa dela in finančneganačrtaAgencije za 

komunikacijska omrežja instoritveRepublike Slovenijeza leto 2019", ki sem ga dobila na 

AKOS spletni strani ugotavljam, da vaše poročilo nikjer ne zajema programa, aktivnosti ali 



sodelovanje s katerokoli organizacijo, ki bi 5G potrdila kot varno tehnologijo po zdravju ljudi 

in živali. Zanima me, zakaj tega ne vključujete v vaš program dela in zakaj se ne sklicujete na 

nobeno znanstveno študijo, ki dokazuje neoporečnost namestitve te tehnologije v življenje 

vseh državljanov Slovenije. Glede na večmesečno spremljanje različnih javno dostopnih 

gradiv vezanih na 5G tehnologijo ugotavljam veliko možnost negativnega posledic vpliva 5G 

na zdravje ljudi in živali.  

Zahtevam, da se pred uvedbo 5G tehnologije v vaš program dodajo točke, ki zajemajo 

pravilnik pridobivanja dovoljenj s strani neodvisnih znanstvenih raziskav ali institucij, ki 

dokazujejo varno dolgoročno uporabo 4G in 5G tudi za zdravje ljudi in živali. 

 

Kot državljanka sem zaskrbljena, da se uvajajo tehnologije za katere niso narejene dolgoročne 

študije, ki bi potrdile njeno varnost za ljudi, živali in rastline. Kvečjemu številne znanstvene 

raziskave potrjujejo negativen vpliv že 4G tehnologij na zdravje ljudi, živali in rastlin. 

 

Lepo prosim za odgovor! 

 

Lep pozdrav, Aleksandra Frelih 


