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ZADEVA: Prejete pripombe in odgovori na pripombe k Splošnemu aktu o spremembah in 

dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b)  

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je 

4.5.2020 na svoji spletni strani objavila Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega 

akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4b) in na portalu Evropske Unije TRIS (2020/238/SI) 

ter pozvala zainteresirano javnost k posredovanju pripomb ali predlogov. Do roka, ki je potekel 23. 7. 

2020, je agencija prejel le pripombe družbe Iskratel,  d.o.o., Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj ki v svojem 

dokumentu predlaga : 

1. uskladitev manjkajočih frekvenčnih območij (primer: RMR FRMCS v frekvenčnem pasu 1900 

MHz in 2390 - 2400 MHz) za namenska omrežja 

2. prenos določil v zvezi z dodatnimi frekvenčnimi pasovi , določenimi na WRC'19 

3. navedbe v zvezi z vplivi v / iz sosednjih držav 

4. oznake za tehnološko in/ali storitveno nevtralnost 

5. gibko letno plačilo v razdelku C.1.3 (npr. vpliv souporabe) 

 

Agencija v nadaljevanju odgovarja na prejete pripombe: 

1. V NURF so implementirani vsi veljavni dokumenti v zvezi z RMR FRMCS. Predlagane radijske 

frekvence so še v javni obravnavi na CEPT/ECC in še ni dokončne odločitve tovrstni uporabi. 

Odprta je še alternativa, da se navedene radijske frekvence lahko uporabi za drone. 

2. NURF mora biti skladen z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Ur. l. RS, št. 

69/13, 1/17), v kateri se implementirajo sklepne listine WRC oz. ITU Pravilnik o 

radiokomunikacijah. Uredba do začetka javne obravnave še ni bila spremenjena, tako bo to 

upoštevano pri naslednji spremembi NURFa. 

3. Mednarodni sporazumi, ki so bili v imenu ali Slovenije ali agencije sklenjeni z drugimi 

državami, so že del NURF in so navedeni kot dokumenti pri posamezni aplikaciji. 

4. NURF določa minimalne zahteve za uporabo posameznih frekvenc, zato so uporabljene 

navedbe tako dokumentov Komisije kot CEPT. Tehnološka in/ali storitvena nevtralnost je 

zato že maksimalno možno uveljavljena. 

5. Letno plačilo za uporabo frekvenc, ki so navedene v razdelku C.1.3., določa Splošni akt o 
načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Ur. l. RS, št. 30/13 (33/13 popr., 
40/13 popr.), 81/14, 21/16, 63/16, 64/19), NURF pa samo aplicira ta splošni akt za 
posamezno uporabo radijskih frekvenc. 
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