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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Stegne 7
1001 Ljubljana

Ljubljana, 22. 4. 2018

Zadeva: Pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij na osnutek Strategije
upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom
Zveza: Objava na spletni strani AKOS dne 6. 4. 2018

Spoštovani,
V Sekciji operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK), ki deluje v okviru ZIT pri GZS smo skrbno
pregledali objavljeni osnutek strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki ga je Agencija
objavila dne 6. 4. 2018.
Uvodoma bi želeli pozdraviti odločitev Agencije, da je osnutek objavila in povabila zainteresirano javnost
k podaji konstruktivnih predlogov in pripomb.
Člani SOEK menimo, da bo sprejeta strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom vsekakor
dokument, ki bo v prihodnjih letih bistveno vplival na razvoj trga elektronskih komunikacij, zato je pred
njenim končnim sprejemom potrebno vzpostaviti konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov, na
delovanje katerih bo imela strategija znaten vpliv.
Upoštevaje dejstvo, da EU s tehnološkim razvojem znatno zaostaja za ZDA in Azijo, bi morala biti po
mnenju SOEK slovenska strategija naravnana tako, da bo vzpodbujala razvoj in hitro uvedbo omrežij
nove generacije. Izgradnja omrežij pete generacije in implementacija storitev 5G bosta namreč bolj
kompleksni in dražji od generacije 4G.
V tej luči bi bilo potrebno dokument ustrezno vsebinsko dopolniti, zato predlagamo, da Agencija pred
posredovanjem predloga dokumenta v obravnavo na Vladi RS organizira javni posvet z vsemi deležniki,
na katere bo sprejeta strategija vplivala (operaterji in uporabniki storitev PPDR).
V 2. točki osnutka Strategije je navedeno, da bi naj bile prejete strateške usmeritve MJU predstavljene
v točki 2.1.. in 2.2., vendar v navedenih točkah vsebina teh dokumentov ni razvidna. Predlagamo, da
Agencija v dopolnjenem dokumentu predstavi strateške usmeritve in jih priloži končni verziji sprejete
strategije oz. jih skladno s preteklo prakso objavi na svoji spletni strani.
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Agencija na str. 4 navaja, da bo sprejeto Strategijo v prihodnjih letih po potrebi spreminjala. Strategija
mora biti stabilna in mora predstavljati temelj za predvidljivo okolje za visoke investicije, ki bodo potrebne
za izgradnjo omrežij pete generacije.
V predlaganem dokumentu je nekoliko nejasno in nekonsistentno predstavljena strategija izgradnje
omrežij posebnega pomena (PPDR), zato bi bila dobrodošla bolj jasno predstavljena strategija pristojnih
institucij. Ob tem bi želeli opozoriti, da je bilo že v strateških usmeritvah pristojnega ministrstva iz leta
2015 zapisano, da bo sprejeta posebna strategija izgradnje omrežij posebnega pomena (PPDR), prva
strategija izgradnje teh omrežij pa je bila sprejeta že leta 2004.
Dalje, predlagani dokument navaja spektralne kape in rezervacije spektra ter upravljanje s spektrom za
kritično infrastrukturo, teh vsebin pa v nadaljevanju ne razdela, zato je predlog strategije bistveno
pomanjkljiv.
Objavljeni dokument sicer pregledno najavlja aktivnosti AKOSa v zvezi z upravljanjem spektra,
pogrešamo pa jasne zasledovane cilje upravljanja s spektrom, kar bi morala biti ključna vsebina
strategije. Dokument potrebuje bistveno vsebinsko dopolnitev v delu, ki bo določal način oblikovanja
enkratnega nadomestila za uporabo frekvenc in velikost pasov, ki bodo predmet podelitve.
V dokumentu je navedeno, da bo dolžina trajanja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc usklajena z določili
sprejetega EECC, ker pa bo EECC sprejet v obliki Direktive, je potrebno v strategiji zapisati, da bo
potrebna sprememba ZEKom-1C po nujnem postopku.

S spoštovanjem,

Katja Mohar-Bastar
Predsednica SOEK

Poslano naslovniku na elektronski naslov info.box@akos-rs.si
V vednost: Ministrstvo za javno upravo Direktorat za informacijsko družbo gp.mju@gov.si
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