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Policija  je kot del sistema za zagotavljanje nacionalne varnosti zelo zainteresirana za 

implementacijo določenih usmeritev, ki so navedeni v dokumentu Predlog Strategije upravljanja 

z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023, saj bodo le tako zagotovljeni ustrezni 

pogoji za uspešno opravljanje del in nalog. Na podlagi preučitve za Policijo pomembnih tem 

zgoraj omenjenega dokumenta izjavljamo, da se z vsebino dokumenta strinjamo.

Pri tem še posebej izpostavljamo sledeči temi, ki sta za Policijo velikega pomena:

1. v podpoglavju 3.1.2.1 (Namenski spekter za vertikale, ki potrebujejo javno ali zasebno 

omrežje za nacionalno ali regionalno pokrivanje) so navedene usmeritve za izvedbo 

podelitve spektra za PPDR. Strinjamo se, da je potrebno zagotoviti  namenski del 

radiofrekvenčnega spektra v obsegu vsaj 2x5 MHz v pasu 450 MHz ter vsaj 2x5 MHz v 

pasu 700 MHz. Ob predpostavki, da bo storitev na nacionalnem nivoju realizirana 

znotraj namenskega dela pasu s strani operaterjev javne mobilne storitve, je potrebno 

poudariti, da morajo imeti uporabniki PPDR storitev še vedno znotraj taistega pasu 

možnost vzpostavitve svojih lastnih omrežij z možnostjo povezave v sisteme javnih 

mobilnih storitev zaradi nujnosti potreb pri posameznih operativnih akcijah (potreba 

po zagotovitvi kakovostnih storitev ter ustrezno pokrivanje terena oz. objektov z 

radijskim signalom); 

2. ker raba vedno številnejših brezpilotnih zrakoplovov (UAV) v zadnjem času skokovito 

narašča in so težnje po uporabi v različnih vertikalah vse močneje izražene, se 

zavzemamo za  čimprejšnjo uskladitev frekvenc za potrebe dronov uporabnikov PPDR. 

Pri tem podpiramo tako aktivnosti Francije kot iniciatorja za harmonizacijo v pasu 1880 

– 1920 MHz kot tudi druge ustrezne rešitve, dosežene s konsenzom na evropskem 



nivoju. V nasprotnem primeru predlagamo, da se  v Sloveniji na nacionalnem nivoju 

določi namenske frekvenčne pasove za uporabo dronov uporabnikov PPDR.
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