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javnosti k Zasnovi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za 

obdobje 2021-2023 

Sklicna številka: 0070-2/2020 

 

 
Spoštovani, 

Sklicujemo se na vabilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve ("Agencija") na posredovanje 

konstruktivnih predlogov in pripomb k Zasnovi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za 

obdobje 2021-2023.  

Družba Telemach je v obdobju 2018 in 2019 posredovala komentarje k dosedanjim različicam in se 

nanje v celoti sklicuje, v nadaljevanju pa podajamo mnenje o obstoječi Zasnovi. Uvodoma posebej 

pozdravljamo razjasnitev stanja oz. potrditev okoliščine neodvisnosti Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve kot samostojnega in neodvisnega nacionalnega organa za področje elektronskih 

komunikacij, kar sicer izhaja tako iz stare Direktive 2002/21/ES s spremembami (okvirna direktiva), zlati 

člena 3(3), hkrati pa navedeno nedvoumno izhaja tudi iz stališča Ministrstva za javno upravo, 

izraženega v Strateških usmeritvah Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS s področja 

upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom št. 381-3/2010-MIZS/101 z dne 14. 4. 20201.  

Navedeno je pomembno izpostaviti zlasti v luči glavnih vodil upravljanja z RF spektrom, kjer je Agencija 

pooblaščena, da oblikuje pogoje, zahteve, kvalifikacije in merila (javnega razpisa za podelitev radijskih 

frekvenc) na način, da v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZEKom-1 realizira (i) spodbujanje konkurence, 

(ii) investicij, (iii) učinkovite rabe radijskega spektra ter (iv) sobivanje obstoječih in novih storitev in 

naprav, kar je pravzaprav ratio obstoja Agencije kot agencije, ki je samostojna, neodvisna in omejena 

le z zakonom in regulatornim okvirom Evropske unije, ki ji nalaga strokovne naloge in odgovornosti v 

zvezi z regulacijo. Ob upoštevanju zaostaja Republike Slovenije pri izpolnjevanju 5G Akcijskega načrta, 

izjemno nizkega mesta v Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), 2020, ki Republiko 

Slovenijo ocenjuje z 0% izpolnjevanja obveznosti v kategoriji pripravljenosti na 5G2, je tako nujna 

prioritetna naloga Agencije prav upravljanje radijskega spektra  na način »ki bo spodbujal konkurenco 

 
1 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. 
(poudarek Telemach) 
2 Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), Poročilo o državi za leto 2020 – Slovenija, točka 3.1, vir: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  
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pri zagotavljanju storitev na trgu in zagotavljal učinkovito uporabo radiofrekvenčnega prostora kot 

omejene naravne dobrine […] takih primerih je cilj agencije tudi učinkovito podeljevanje spektra, pri 

čemer bo agencija zasledovala cilj maksimiziranja družbenih in gospodarskih koristi.«, kot to navaja 

Agencija v predgovoru Zasnove. 

V uvezi z RF spektrom za javne mobilne komunikacijske storitve pri tem za odpravo zaostanka 

citiranega DESI poročila npr. lahko pripeva k investicijski predvidljivosti z nakazano smerjo spodbujanja 

investicij bodisi z davčnimi spodbudami (v sodelovanju z Ministrstvom za finance), bodisi podelitvijo z 

zavezami pokrivanja oz. izgradnje omrežja namesto visokih nadomestil, pro-konkurenčno in pro-

razvojno časovnico podelitev frekvenc ipd. Pri tem Agencijo hkrati pozivamo, da pri razdelku 

podeljevanja radijskih frekvenc za javne mobilne komunikacijske storitve upošteva tudi postopek v 

skladu s 3. odstavkom 33. člena ZEKom-1, na podlagi katerega je v odsotnosti strokovnih argumentov, 

ki bi izhajali iz točk 2. odstavka 38. člena ZEKom-1 Agencija pravzaprav dolžna opraviti postopek za 

podelitev radijskih frekvenc, ne glede na časovnico, ki jo določa Strategija. 

S samo Zasnovo kot koncipiranim seznamom poglavij Strategije se je tako mogoče strinjati, pogrešamo 

pa umestitev regulatornih ukrepov kot ločenega podpoglavja vsake izmed konkretnih družbenih in 

gospodarskih koristi, kot so te sicer programsko navedene v uvodu k upravljanju z RF spektrom.  

Agenciji je namreč že na podlagi vpogleda v lastne registre, ekonomske analize ter obširna podrobna 

poročila, ki s(m)o jih operaterji dolžni posredovati na podlagi 201. člena ZEKom-1 izredno podrobno 

seznanjena s stanjem na trgu elektronskih komunikacij, v zvezi s katerim lahko tako po zgledu dobrih 

praks drugih EU držav že oblikuje oz. napove regulatorne ukrepe, ki bodo prispevali k doseganju 

zakonskih ciljev regulacije.  
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