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Spoštovani,
pošiljam vam odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z nerazumnim in
nezakonitim delovanjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Lep pozdrav,
Rudi Medved
MINISTER

Priloge:
- Kot v besedilu

Vročiti:
- Naslovniku – gp@dz-rs.si – po elektronski pošti
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ODGOVOR NA PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE
g. Jožefa Horvata

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije g. Jožef Horvat, je na ministra za javno upravo
Rudija Medveda naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z nerazumnim in nezakonitim
delovanjem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
Minister za javno upravo odgovarja:
Poslansko vprašanje se nanaša na upravljanje radijskega spektra, s katerim upravlja Agencija
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), na podlagi javnega
pooblastila iz Zakona o elektronskih komunikacijah.
Za pristojno Ministrstvo za javno upravo (ministrstvo) je mednarodno usklajena uporaba
radijskega spektra za potrebe radiodifuznih vsebin zelo pomembna. Kvaliteten sprejem
radiodifuznih vsebin z uporabo radijskega spektra je eden izmed temeljev demokratičnosti
medijskega prostora. Zato smo zelo občutljivi na zakonitost upravljanja radijskega spektra za
potrebe radiodifuznega oddajanja televizijskih in radijskih vsebin.
Dejstvo pa je, da sosednja Italija radiodifuzni del spektra uporablja mednarodno neusklajeno,
kar na obmejnih področjih z drugimi državami povzroča medsebojno motenje. Po večletnih
prizadevanjih Vlade RS je bil na začetku leta 2017 rešen televizijski del spektra. Ministrstvo si z
vsemi deležniki (AKOS, Državno odvetništvo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za
pravosodje in Ministrstvo za kulturo) intenzivno prizadeva še za rešitev radijskega dela spektra,
pri čemer pa žal ne obstajajo hitre in enostavne rešitve.
Tako je AKOS v izpostavljenem primeru tožbe italijanske radijske postaje proti slovenski (Radio
Ognjišče) slednji na njeno vlogo spremenil oddajno frekvenco, da bi se s tem naša radijska
postaja izognila pravdnemu postopku. AKOS je vlagatelju izdal odločbo z novo frekvenco.
Prvotna radijska frekvenca na prejšnji lokaciji je imela še 3 dodatne radijske frekvence za
reševanje motenj oz. za izboljšanje sprejema njenega signala, ki pa niso bile samodejno
prenesene na novo lokacijo in novo frekvenco. Posledično so nastale motnje pri sprejemu na
novi frekvenci. AKOS te motnje rešuje skladno z veljavno zakonodajo.
V poslanskem vprašanju je navedeno, da je sodišče letos že dvakrat »odločilo, da je AKOS
ravnal v nasprotju z ZEKom-1, ko je radijskim postajam zmanjševal območje pokrivanja«.
Dejansko je sodišče presodilo, da je AKOS ravnal v nasprotju z Zakonom o elektronskih
komunikacijah (ZEKom-1), ko je združil postopka podaljševanja veljavnosti Odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc (ODRF) in spreminjanja ODRF v enega. Bistvena je bila torej postopkovna
napaka, zaradi katere je AKOS napačno uporabil člene ZEKom-1, ki določajo postopek
podaljševanja in postopek spreminjanja ODRF. Sodišče je zato zadevo vrnilo AKOSu v
ponovno odločanje.
Nadalje so v vprašanju problematizirani tehnični parametri območja pokrivanja. AKOS pri tem
načeloma upošteva minimalno vrednost signala v višini 66 decibelov. Ob meji z Italijo pa zaradi
prisotnosti motilnih signalov uporablja minimalno vrednost signala v višini 74 decibelov.
Posledično imajo radijske postaje manjše možnosti za dodelitev dopolnilnih frekvenc, s katerimi
bi zmanjšale negativni vpliv motenj iz sosednje države. Pravilnost te odločitve bomo preverili z
zunanjo tehnično ekspertizo.
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V zvezi s konkretnimi vprašanji g. Horvata je stanje naslednje:
-

Glede oddajne točke Vogel na 105,9 MHz je AKOS pojasnil, da je ob natančnejši preučitvi
ugotovil, da je območje pokrivanja te radijske postaje relativno majhno, kar je predvsem
posledica vpliva razmeroma visokih vrednosti signalov motilnih radijskih postaj. Zato je
preučil možnosti dodelitve radijske frekvence na več alternativnih lokacijah. Ugotovil je, da
bi bila primernejša oddajna točka na nižji lokaciji, ki bo tudi bližje ciljnemu območju
pokrivanja. S tem bi se povečalo tako število pokritih prebivalcev (gosteje poseljeno
območje Bohinjskega kota) kot tudi samo območje pokrivanja.

-

Glede vprašanja o interesnih povezavah in odzivnosti pojasnjujemo, da je AKOS je
neodvisni regulatorni organ, ki mu je z ZEKom-1 podeljena tudi pristojnost upravljanja z
radijskim spektrom. Delovati mora v javnem interesu in ne v parcialnem interesu
posameznih radijskih postaj ali kakšnih drugih interesnih skupin. Glede določanja območij
pokrivanja in postopkov podaljševanj odločb o dodelitvi radijskih frekvenc je AKOS sicer
organiziral več javnih posvetovanj z deležniki, objavil dodatna pojasnila na svojih spletnih
straneh in odgovarjal na prejeta vprašanja.

-

Zaradi nedorečenosti oz. pomanjkljive skladnosti postopkov razpisovanja frekvenc v Zakonu
o medijih in Zakonu o elektronskih komunikacijah je bilo v preteklosti veliko nesoglasij med
Svetom za radiodifuzijo in AKOS-om. Po večletnih prizadevanjih so bili leta 2017 v noveli
ZEKom-1C postopki prilagojeni tako, da so bile določene operativne naloge iz Sveta za
radiodifuzijo prenesene na Ministrstvo za kulturo, kar je sprostilo do tedaj blokirani postopek
razpisovanja frekvenc.

-

Glede vprašanja o možnosti podelitve vseh razpoložljivih frekvenc in zaščite slovenskega
prostora pojasnjujemo, da je AKOS v zadnjem letu objavil dva javna razpisa za 20 frekvenc;
od tega je podelil 10 frekvenc, med drugim tudi za območje Podbrda, ki je bilo v preteklosti
večkrat izpostavljeno v poslanskih vprašanjih. Za vse ostale frekvence, ki niso bile
podeljene, bo postopke ponovil. Prav tako že pripravlja nov sklop frekvenc, ki ga namerava
razpisati do konca letošnjega leta.

-

V zvezi z vprašanjem ali obstaja med Slovenijo in Italijo kak poseben dogovor odločno
zavračamo namigovanja, da Slovenija prepušča slovenske radijske frekvence Italiji. Kot je
predhodno že navedeno, si z vsemi deležniki prizadevamo za rešitev problema motenja in
to z vsemi razpoložljivimi sredstvi. 8. in 9. julija 2019 smo na ministrstvu gostili 3.
večstranski sestanek Mednarodne zveze za telekomunikacije s šestimi državami, na
katerem iščemo rešitve usklajene uporabe radijskega dela spektra. Nenazadnje smo
vključeni v 13 pravdnih postopkov z italijanskimi radijskimi postajami. Ministrstvo in Vlada
Republike Slovenije bosta v prizadevanjih za dosledno zaščito slovenskih interesov
usklajene uporabe radijskega spektra še naprej odločen, aktiven in konstruktiven partner.

S pojasnili, ki smo jih v zvezi z vprašanji g. Horvata prejeli od AKOSa nikakor nismo zadovoljni.
V marsikakšnem delu kažejo na vprašljivo izvajanje pristojnosti pri upravljanju radijskega
spektra. Marca letos je bila že odrejena izvedba nadzora nad zakonitostjo dela AKOS-a na
delovnem področju elektronskih komunikacij, (ki je bil osredotočen na podeljevanje testnih
frekvenc, podaljševanje odločb radijskim postajam in upoštevanje strateških usmeritev).
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Zagotovo bomo odredili dodatni nadzor nad izvajanjem javnih razpisov za podelitev
radiodifuznih radijskih frekvenc, za v prihodnje pa bomo AKOSu poslali tudi nove strateške
usmeritve za podeljevanje radijskih frekvenc za radiodifuzijo.
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