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_
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Stegne 7
1001 Ljubljana
Datum: 11.11. 2013

Spoštovani,
Operaterji, člani Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici (v
nadaljevanju: SOEK) z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov v zvezi s postopkom
podeljevanja radijskih frekvenc. SOEK ugotavlja, da se postopek nerazumno podaljšuje,kar
povzroča izredno negativen učinek na celotno panogo, na dostopnost elektronskih
komunikacijskih storitev v Sloveniji, na finančne prihodke države ter predvsem koristi za končne
uporabnike. Nedodelitev prostih frekvenc povzroča veliko gospodarsko škodo. Operaterji
ostajamo v regulatorno izrazito nepredvidljivem okolju, ki nam kot tak ne omogoča strateškega
načrtovanja investicij niti za naslednje leto, nikakor pa ne za naslednjih nekaj let, ki bodo po
naših ocenah kritična za razvoj elektronskih komunikacij v Sloveniji.
Po našem mnenju pristop priprave večfrekvenčne dražbe, za katerega se je odločila Agencija,
ne more pripeljati do rezultata, ki bi bil v interesu države, operaterjev in posledično končnih
uporabnikov, ki bodo očitno eni zadnjih v Evropi deležni širokopasovnega mobilnega interneta
na podeželju in to kljub dejstvu, da je bila Slovenija druga država v EU, ki je sprostila frekvence
digitalne dividende.
Objavljeno (delno) besedilo osnutka Informativnega memoranduma ne vsebuje vseh bistvenih
informacij, ki bi jih tovrsten dokument moral vsebovati. Informativni memorandum ima oznako
osnutek. Že komentiranje osnutka je za tak projekt neprimerno. Seznanjenost operaterjev z
osnovnimi in dokončnimi elementi dražbe (kot je npr. izhodiščna cena in tip dražbe) je
bistvenega pomena za pripravo na enega največjih projektov v zgodovini mobilnih komunikacij v
Sloveniji. SOEK se ne strinja s predlaganim pristopom Agencije, da lahko le-ta arbitrarno odloči
o upoštevanju pripomb operaterjev in lahko njihove pripombe brez ustrezne argumentacije
zavrne, čeprav bo nedvoumno jasno, da bi kateri izmed njihovih predlogov lahko pripeljal do
boljšega in učinkovitejšega rezultata za vse vpletene v proces dodelitve vseh razpoložljivih
frekvenc za širokopasovne mobilne storitve v Sloveniji. Še bolj zaskrbljujoče je stališče
Agencije, da lahko Agencija pripravi razpisno dokumentacijo neodvisno od objavljenega
osnutka informativnega memoranduma. Iz navedenega je jasno razvidno, da obstaja realna
grožnja, da tudi tokratni strokovni komentarji operatejev ne bodo upoštevani enako kot niso bili
upoštevani niti prispevki strokovnjakov operaterjev, ki so v delovni skupini na APEKu sodelovali
v letu 2012.
Glede na vse navedeno Agencijo pozivamo, da izpelje
konstruktivno, strokovno in
transparentno posvetovanje, saj nam pretekli dogodki žal ne vlivajo zaupanja.
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Na novinarski konferenci, dne 20. 9. 2013 je bilo s strani Agencije rečeno, da bodo veseli
»intenzivne izmenjave stališč« v zvezi z informacijskim memorandumom. Na podlagi prošnje
enega izmed operaterjev je Agencija operaterje dne 11. 10. 2013 povabila na termin
neformalnega ločenega sestanka s predstavniki Agencije. Dne 15.10.2013 smo prejeli obvestilo
Agencije, da so se odločili za javno posvetovanje, ki bo dne 25. 10. 2013 in na katerem bodo
prisotni vsi operaterji. Dne 22.10.2013 je Agencija na svoji spletni strani objavila obvestilo, da
javno posvetovanje odpade.
Dne 7. 11. 2013 smo nekateri operaterji prejeli slednje elektronsko sporočilo oz. povabilo:
Pozdravljeni,
Agencija vljudno vabi operaterje na neformalno srečanje o temah, povezanih z
osnutkom informativnega memoranduma, ki bo potekalo 14. 11. 2013 od 17. do 18. ure
na gradu Strmol v sejni sobi, ki je poleg spodnjega parkirnega prostora, pod gradom, v
1. nadstropju. Pred udeležbo je potrebna prijava prek naslova zeljko.smiljanic@apek.si,
prijave so možne do 11. 11 .2013 do 14:00.
Srečanje s predstavniki agencije in tujimi konzultati bo neformalno in bo potekalo v
angleščini. Namenjeno je poglobljeni razpravi o temah, ki so že bile odprte na forumu in
jih bo agencija na kakršen koli način prejela do 11. 11. 2013 do 8:00. Agencija in
konzultanti bodo odgovarjali na tista vprašanja, ki bodo v času sestanka že usklajena.
Neformalni sestanek ni namenjen odpiranju novih tematik.
Obenem vas želimo spomniti, da 11.11.2013 ob 8.00 poteče rok za oddajo komentarjev
na osnutek informativnega memoranduma. Vse, ki nameravajo do roka poslati
komentarje mimo foruma, prosimo, da jih pošljejo tudi v Word formatu, in če je možno, v
angleščini, saj bo tako mogoče predelati več tem. Rok za pošiljanje komentarjev v
angleščini je 12.11. 2013 do 8:00.
Enak poziv je bil dne 7. 11. 2013 objavljen tudi na spletni strani Agencije.
SOEK pozdravlja povabilo Agencije glede posvetovanja, vendar je tokratni poziv oz. vabilo
povsem neprimerno in ne kaže na resen namen posvetovanja, ki ga v tako kratkem času glede
na obsežnost tematike ni mogoče izvesti.
Agencija nas vabi na poglobljeno razpravo s predvidenim časom trajanja od 17. do 18. ure na
gradu Strmol dne 14. 11. 2013. Prepričani smo, da je povsem neprimerno govoriti o poglobljeni
razpravi med vsemi operaterji, Agencijo in njihovimi konzultanti pri tako kompleksnem vprašanju
kot je prihajajoča dražba in osnutek informativnega memoranduma, ki naj bi trajalo 60 minut!
Menimo, da je povsem neprimeren tudi kraj (grad Strmol), saj so že sedaj predvideni stroški
priprave dražbe izredno visoki in bodo po pričakovanjih še višji. Tudi začetek takšne razprave
ob 17:00 je neprimeren. Obenem je neprimeren tudi termin 14. 11. 2013. Operaterji imajo
namreč rok komentiranja osnutka informativnega memoranduma do 11. 11. 2013 in prošnjo za
posredovanje angleške verzije do 12. 11. 2013. Menimo, da je povsem nemogoče, da bi
Agencija in njeni konzultanti v treh dneh podrobno proučili stališča operaterjev z namenom da bi
bila sploh možna poglobljena razprava.
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Obveščamo vas, da se zaradi omenjenih dejstev operaterji člani SOEK ne moremo in ne
želimo udeleževati takšnih dogodkov, ki nimajo strokovne podlage in ne pripomorejo k
izboljšanju zapletene situacije, ob tem pa operaterjem povzročajo dodatne stroške in jim
jemljejo dragocen čas.
Operaterji ponovno (kljub ponesrečenim poskusom v zadnjem času) ponovno pozivamo
Agencijo na resnično poglobljeno, konstruktivno in transparentno razpravo ter v duhu dobrega
sodelovanja predlagamo naslednje:
-

-

-

Agencija in njeni konzultanti naj podrobno proučijo vse komentarje, ki jih bomo poslali
operaterji,
v kolikor Agencija potrebuje dodatne razlage ali obrazložitve poslanih komentarjev, naj se
glede pojasnil podanih pripomb (ter zgolj in samo pojasnil ) individualno dogovori z
operaterjem, ki je podal komentarje. O sestanku naj pripravi zapisnik, ki naj ga objavi skupaj
z operaterjevimi pripombami na Informacijski memorandum,
Agencija in njeni konzultanti naj pripravijo podrobne in strokovne odgovore na vse
komentarje, ki jih bodo poslali operaterji in naj jih predstavi na celodnevni delavnici v
prostorih Agencije v običajnem delovnem času.
Agencija naj na delavnici omogoči tudi dovolj časa za argumentirano, strokovno izmenjavo
stališč glede na odgovore Agencije.
Agencija naj v najkrajšem možnem času objavi manjkajoče informacije, ki niso navedene v
osnutku informativnega memoranduma.
Agencija naj pri organizaciji termina celodnevne delavnice upošteva tudi naše vsebinske
pripombe, ki smo jih operaterji podali na osnutek informativnega memoranduma, vsekakor
pa mora biti celodnevna delavnica organizirana pred objavo sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Glede na navedeno SOEK zahteva odpoved neformalnega srečanja v četrtek, 14.11.2013
na gradu Strmol in Agencijo poziva, da čim prej objavi novtermin formalnega sestanka,
ki bo časovno trajal vsaj 1 delovni dan in kjer se bomo lahko operaterji, ter naši zunanji
konzultanti aktivno posvetili poglobljeni razpravi o odprtih temah informativnega
memoranduma.
Z veliko željo po konstruktivnem sodelovanju, ki bo na koncu pripeljalo predvsem do dobrobiti
za končne uporabnike, ki so že sedaj izredno prikrajšani zaradi počasnih postopkov vas lepo
pozdravljamo in ponovno izkazujemo pripravljenost za sodelovanje, ki smo jo že tolikokrat
izkazali in dokazali.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.
Lep pozdrav!
Dušan Zupančič
Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS
Špela Dekleva
Predsednica Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij SOEK pri ZIT, GZS
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