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Pristojnosti in naloge agencije

AKOS
Pristojnosti
upravljanje z radijskim
spektrom v RS na podlagi
javnega pooblastila
skladno z ZEKom-1

Naloge
zagotavljanje učinkovite
izrabe radiofrekvenčnega
spektra

zagotavljanja učinkovite
konkurence na trgih
brezžičnih storitev
elektronskih komunikacij

Pristojnosti in naloge agencije
Uporaba radiofrekvenčnega spektra za
dosego največjega možnega družbeno
ekonomskega napredka,
zagotovitev stabilnega okolja za uporabnike
radijskega spektra,
vzpodbujanje naložb in razvoja ter čim
hitrejše uvajanje novih tehnologij skladno z
usmeritvami na EU in nacionalnemu nivoju.

5G – nadgradnja prejšnjih tehnologij
5G - peta generacija mobilne telefonije je revolucionarna
tehnologija, ki bo spremenila človeško družbo. Je tudi
nadgradnja prejšnjih:
1G (NMT);
analogna
tehnologija
->
mobilnost
pri govornih
klicih

2G (GSM);
digitalna
tehnologija ->
mobilno
klicanje in
pošiljanje
besedilnih
sporočil,

3G (UMTS); ->
učinkovitejši
dostop do
interneta
prek
mobilnega
telefona

4G (LTE); ->
večje
prenosne
hitrosti in
prednostno
podpira »AllIP«
komunikacije
.

5G – Tehnološki preskok
Arhitektura
omrežja

Tehnološki
preboj

Nova 5G
družba

Vir: Ericsson

5G pametni svet
Vir: http://www.libelium.com/wp-content/themes/libelium/images/content/applications/libelium_smart_world_infograp

Slovenska 5G iniciativa (1)
Agencija je 22.12.2016 v sodelovanju z Ministrstvom
za javno upravo pozdravila 5G pobudo Evropske
komisije in
13. 1 2017 je javno pozvala morebitne investitorje k
prijavi projektov za testiranje in prihodnjo rabo
tehnologije 5G - z navedbo, za kateri segment
gospodarstva bi bil ta projekt primarno namenjen.
Za projekte, v katerih sodelujejo s partnerji iz
sosednjih ali drugih evropskih držav, ki so zato s
stališča EU prednostni, Agencija pomaga pri
vzpostavljanju mednarodnih stikov.

Slovenska 5G iniciativa (2)
V mesecu marcu 2017 je bil sklican ustanovni sestanek
5G pobude.
Direktorat za informacijsko družbo pri Ministrstvu za
javno upravo in agencija sta projekt predstavila tudi
Evropski Komisiji maja 2017.
Sodelovanje v 5G pobudi je potrdil tudi Joint Research
Center Evropske Komisija (JRC), kar bo za slovenski 5G
PPDR projekt pomenilo dodatni mednarodni značaj
projekta, promocijo slovenske industrije znotraj Evropske
Unije in morda tudi širše (sodelovanje z ITU),
standardizirano 5G vertikalo za PPDR ter pomoč pri
implementaciji te vertikale v izbranem testnem
slovenskem mestu.

Slovenska 5G iniciativa (3)
13. 7. 2017 je agencija obvestila zainteresirano javnost:
da so se na pobudo odzvali:
Telekom Slovenije: operater elektronskih komunikacij,
Ericsson in Iskratel: proizvajalca opreme,
MNZ Policija, MORS URSZ in Slovenska vojska: uporabniki,
Fakulteta za Elektrotehniko v Ljubljani (LTFE): deležnik iz raziskovalne sfere;

da je oblikovanje konzorcija deležnikov slovenskega 5G PPDR
projekta je v zaključni fazi,
da je pobuda 5G še odprta tudi za ostale vertikale,
da bodo razpisi v okviru programa Obzorje 2020 objavljeni
predvidoma konec oktobra 2017, da je predvideni rok za prijavo
projektov je pomlad 2018

Slovenska 5G iniciativa (4)
Razvoj dogodkov po 13. 7. 2017:
Konzorcij deležnikov slovenskega 5G PPDR projekta se je začel
sestajati in se pripravlja na pripravo projekta:
Sestanki od 24. 8. 2017 redno na 14 dni. Sodelujejo:
Telekom Slovenije, vodja projekta g. Rudolf Sušnik
Fakulteta za elektrotehniko
Iskratel
Ericsson
MNZ Policija
MORS, URSZR
DID
AKOS

5G Infoday Ljubljana, 17. okt. 2017 https://5g-ppp.eu/phase-3-infodays/

Na pobudo so se odzvali tudi:
BTC d.d., dne 8. 8. 2017,
A1 d.d., dne 3. 11. 2017.

Slovenska 5G iniciativa - cilji
uporabiti radiofrekvenčni spekter za dosego največjega
možnega družbeno ekonomskega napredka - 5G ključna na
vseh področjih družbenega življenja: promet, transport,
zdravstvo in energija;
spodbuditi razvoj v vseh segmentih gospodarstva in
posledično naložbe ter ustvarjanje novih delovnih mest;
zagotoviti dostop do sodobnih mobilnih komunikacij in
modernih storitev tudi na drugih področjih življenja čim
širšemu krogu prebivalstva;
ohraniti razvoj učinkovite konkurence na trgih storitev
mobilnih elektronskih komunikacij;
ohraniti tehnološko in storitveno nevtralnosti pri rabi
spektra v skladu z evropskimi okviri

Agencija in 5G

Agencija - podpreti
čimprejšnje uvajanje 5G
omrežij v Sloveniji

EU z COM (2016) 588
promovirati in finančno
podpreti vse 5G-PPP:
• 2017 preizkuse omrežij in
testiranja 5G opreme,

EU podpirati predvsem
meddržavne projekte za
vzpostavitev 5G ekosistema v
Evropi.

Slovenija: ena od prioritetnih vertikal - uporaba 5G infrastrukture za izboljšanje
storitev za sistem za javne varnosti ter zaščite in reševanja (PPDR).

Agencija in 5G
Podpora
projektu na
področju
pristojnosti
agencije

Kompetence
in cilji
agencije

Slovenija med
prvimi državami
v Evropi, ki
bodo uvedle 5G
tehnologijo

Aktivnosti AKOS glede 5G
Postopek spremembe Splošnega akta o načrtu
uporabe radijskih frekvenc (NURF-4), ki se deloma
nanaša tudi na pripravo spektra v smeri 5G,
sproščanje novih frekvenc za 5G in
študije novih metod upravljanja z radijskim spektrom,

omogočanje podelitev v pasu 3400 - 3800 MHz za
testiranja skladno s 53. členom ZEKom-1 (do 3 leta za
Evropske projekte),
sodelovanje in povezovanje s tujimi regulatorji za
podporo meddržavnim projektom.

BB PPDR preko LTE/EPC možnosti
• 1) Non-Mission
Critical
Interworking with
Commercial
Mobile Radio
Networks

• 4) New national
wide dedicated
LTE/EPC network
for BB PPDR

• 2) Partly Mission
Critical Roaming
with Commercial
Mobile Radio
Networks

Business
APN

MVNO
and
national
roaming

Dedicated
network

Shared LTE
network
• 3) RAN Sharing:
Almost fully
Mission Critical
User Owned PMR
Network

Preliminarna rešitev za BB PPDR 3 fazni pristop (če PPDR MVNO)

Nekritične

Kritične

MVNO
na LTE

BBPPDR
Vertikala
5G
vtičnik

Slovenska 5G iniciativa - spekter

3400 - 3800 MHz za testiranje 5G projektov po mestih
Slovenije za obdobje skladno z drugim odstavkom 53. člena
ZEKom-1
Če bo potrebno, lahko Agencija da na voljo za testiranje tudi
del spektra v 26 GHz pasu, ki je v NURF namenjen BWA
(24,549 – 25,053 GHz / 25,557 – 26,061 GHz - Slovenija
popisan mednarodni sporazum s sosednjimi državami za
BWA).
V okviru 5G iniciative pa je možno v omejenem obsegu
testirali tudi frekvence v UHF kanalih (GE06 sporazum)
predvsem za doseganje visokih prenosnih hitrosti do 100
Mbit/s, zlasti z namenom priprave nove platforme za prenos
avdiovizualnih vsebin (unicast, multicast in/ali eMBMS)

Pogoji za izvedbo projektov
Pokritost prebivalstva s fiksnim NGA
omrežjem 82%

• Hitra implementacija projekta

LTE pokrivanje: 2 op. 97%,
3. op. >90%
• Prosti mednarodno usklajeni spekter
(3400 – 3800 MHz)
• Sprememba ZEKom-1: daljše obdobje
za začasna dovoljenja za testiranja
novih tehnologij v okviru Evropskih
razvojnih projektov

Sklep - plani in naloge agencije:
nuditi podporo 5G projektu s pripravo ustreznih razpisnih
pogojev (npr. obveznost nudenja nacionalnega gostovanja
PPDR MVNOju, prioritizacija prometa , ...) sodelovanje z
evropskimi regulatorji in morebitne ostale aktivnosti,
pripraviti frekvenčni spekter za 5G in ostale nove tehnologije
na nivoju CEPT v okviru priprav na svetovno radijsko
konferenco WRC-19,
analizirati nove metode upravljanja radijskega spektra,
pripraviti regulativo za uporabo novih tehnologij v na novo
dodeljenih radiofrekvenčnih pasovih in
pripraviti triletno Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim
spektrom.

Sklep
Kontakti agencije:
META PAVŠEK TAKOV
Vodja oddelka za mobilne zveze
tel: +386 1 583 63 63
faks: + 386 1 511 1101
e-mail: meta.pavsek-taskov@akos-rs.si

