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ZADEVA: Strateške usmeritve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS za spremembe in 
dopolnitve Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom (november 2018) 

Spoštovani,
skladno s 24., 25. in 171. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 109/12, 
110/13, 40/14- ZIN-B, 54/14- odl. US in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1) Ministrstvo za javno upravo
(v nadaljevanju: ministrstvo) posreduje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v 
nadaljevanju: agencija) strateške usmeritve s področja elektronskih komunikacij.

Glede na:
 izhodišče ministrstva, da je čimprejšnja podelitev in uporaba razpoložljivih radijskih frekvenc kot 

omejene naravne dobrine, potrebna za spodbujanje razvoja trga in kakovosti storitev mobilnih 
komunikacij,

 izid javne dražbe radijskih frekvenc v pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 
MHz, ki jo je agencija izvedla v letu 2014,

 usklajen pristop Evropske unije do uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz, skladno s 
sklepom (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470 – 790 
MHz v Uniji,

 stališča operaterjev mobilnih komunikacij, pridobljena s pozivom za prispevke glede pričakovanj o 
upravljanju radiofrekvenčnega spektra, ki je bil izveden v letu 2017,

 nujnost uskladitve uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi državami pred dodelitvijo radijskih 
frekvenc operaterjem v Republiki Sloveniji,

 dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 
MHz v Republiki Sloveniji (sklep št. 38100-5/2019/3 z dne 28. 3. 2019),

 dejstvo, da Vlada Republike Slovenije še ni podala soglasja na Strategijo upravljanja z 
radiofrekvenčnim spektrom, v nadaljevanju: Strategija)

podaja ministrstvo naslednje strateške usmeritve:
 Frekvence v frekvenčnem pasu 700 MHz naj agencija razpiše v letu 2019/2020 skladno z 

Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji. V javnem razpisu 
naj bo predvidena večfrekvenčna javna dražba ter zagotovljena usklajenost uporabe spektra s 
sosednjimi državami, da ne bo škodljivih motenj, ki bi onemogočale nemoteno uporabo spektra 
izbranim operaterjem. Obenem naj agencija razpiše tudi ostale razpoložljive radijske frekvence,



pri čemer naj preseli dodeljene frekvence za odprta širokopasovna omrežja, sofinancirana iz 
javnih sredstev, v ustreznejše radiofrekvenčne pasove.

 Agencija lahko začne s postopki javnega naročanja za svetovalne storitve pred potrditvijo 
Strategije, vendar skladno s sprejetim Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v
Republiki Sloveniji.

 Agencija naj odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc izda za časovno obdobje, skladno z veljavno 
zakonodajo.

 Agencija naj pri podelitvi frekvenc upošteva možnost pokrivanja potreb uporabnikov s področja 
javne varnosti ter zaščite in reševanja (PPDR) s storitvami mobilnih komunikacij komercialnih 
omrežij nove generacije tehnologije 5G. Zahteve ne smejo prekomerno obremeniti mobilnih 
operaterjev pred odločitvijo o novem pristopu države k zagotavljanju mobilnih storitev za 
uporabnike s področja PPDR. Če bo pravočasno sprejeta ustrezna Strategija radijskih 
komunikacij na področju nacionalne varnosti, jo mora osnutek informativnega memoranduma 
upoštevati.

 Agencija lahko glede na potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji izvede ločene javne razpise
primernega obsega namenskega spektra za omogočanje komunikacij stroj-stroj (M2M) in 
razvoj interneta stvari (IoT).

 Agencija naj upošteva tehnološko, organizacijsko in storitveno prilagodljivost tehnologije 5G za 
pokrivanje komunikacijskih potreb različnih vertikalnih področij.

 Podelitev razpoložljivih radijskih frekvenc naj bo izvedena na način, da bo prišlo do njihovega
draženja med zainteresiranimi operaterji mobilnih komunikacij. V postopkih podelitve radijskih 
frekvenc naj agencija zasleduje doseganje primernega, zakonsko dovoljenega enkratnega 
nadomestila, ki je sorazmeren možni uporabi razpisane omejene naravne dobrine. Glede na 
število radiofrekvenčnih pasov, ki bodo predmet javnega razpisa, naj izbere najprimernejši 
format javne dražbe.

 V primeru izraženih potreb naj agencija prosti spekter do predvidenih javnih razpisov podeli v 
lokalno omejeno testno uporabo za testiranje tehnologije 5G, skladno z 2. odstavkom 53. člena 
ZEKom-1. 

 Agencija naj v Strategijo vključi ukrepe za promocijo digitalnega prizemnega radia DAB+.
 Obstoječi osnutek Strategije naj se oblikovno spremeni tako, da se glavne strateške usmeritve 

ohrani v osnovnem dokumentu, v spremljevalnem dokumentu pa se pojasni razloge in 
postopke za predlagane usmeritve. 

 Agencija naj čim prej predloži posodobljeno Strategijo v postopek izdaje soglasja Vladi 
Republike Slovenije.

Ministrstvo podaja navedene strateške usmeritve v javnem interesu z namenom razvoja infrastrukture, 
storitev in trga elektronskih komunikacij, v nobenem primeru pa z njimi ne želi na nedovoljen način 
posegati v pristojnosti neodvisne regulativne agencije.

              Rudi Medved
MINISTER

Pripravil:
mag. Bojan Valančič
sekretar

Poslano: 
 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
 arhiv, tu.
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