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ZADEVA:

Strateške usmeritve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS glede izvedbe
javnega razpisa prostih radijskih frekvenc z javno dražbo

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 (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,
 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 agencija še ni predložila strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in
posledično Vlada Republike Slovenije nanjo še ni podala soglasja.
Podaja ministrstvo naslednje strateške usmeritve:
 Frekvence v radijskem pasu 700 MHz naj agencija ne razpiše v letu 2017.
 Agencija naj čim prej predloži strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom v postopek izdaje
soglasja Vladi Republike Slovenije.
 V letu 2018 naj agencija izvede javni razpis prostih radijskih frekvenc v pasu 700 MHz ob
izpolnjenem pogoju iz prejšnje alineje (skladno s strategijo na katero je podano soglasje Vlade
Republike Slovenije) z javno dražbo po zagotovitvi usklajenosti uporabe spektra s sosednjimi
državami, da ne bo škodljivih motenj, ki bi onemogočale nemoteno uporabo spektra izbranim








operaterjem. Nacionalno gostovanje naj se omeji s primernimi določili glede zahtev za nacionalno
pokrivanje.
Agencija naj predvidi rok trajanja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc skladno z veljavno
zakonodajo.
Agencija naj upošteva potrebo gradnje radijskih sistemov za uporabnike s področja sistema za
javno varnost ter zaščito in reševanje (PPDR - Public Protection and Disaster Relief) in povezane
avtonomne vožnje (CAD - Connected Autonomous Driving) ter izražene potrebe operaterjev po
dodatnih radijskih frekvencah za mobilne komunikacije.
Razpoložljive radijske frekvence v pasu 3400 do 3800 MHz za potrebe testne uporabe 5G naj
agencija razpiše čim prej v letu 2017 ali v začetku leta 2018 ob upoštevanju dodeljenih frekvenc
za odprta širokopasovna omrežja sofinancirana iz javnih sredstev.
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.

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.
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