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Številka: 382-57/2020/96
Datum: 5. 5. 2020

Zadeva: Odgovor na dopis
Zveza: vaša elektronska pošta s skupino podpisnikov, navedenimi kot naslovniki 

tega dokumenta

Spoštovani,

predsedniku Vlade Republike Slovenije ste posredovali dopis, h kateremu vas je spodbudila 
objava naročila male vrednosti s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) s predmetom izvedbe strokovnih 
izobraževanj na temo »Uvajanje 5G tehnologije«. Dopisu ste priložili tudi dopis novemu 
ministru, ki ste ga sicer posredovali na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako 
Kabinet predsednika vlade kot MGRT sta nam dopisa odstopila v obravnavo.

Vsebina obeh dopisov se nanaša na obravnavo 5G tehnologije, dopisa pa vsebujeta tudi nekaj 
trditev, v zvezi s katerimi podajamo nekaj pojasnil. 

V dopisu predsedniku vlade ste med drugim zapisali, da do »javnega naročila« izvedbe 
izobraževanj glede uvajanja 5G tehnologije ni privedla samovolja direktorice, temveč 
najverjetneje dogovor z novim resornim ministrom. Pojasnjujemo, da je agencija pri svojem 
poslovanju v delu izvajanja postopkov javnih naročil samostojna in da minister za javno upravo 
na nikakršen način ni vplival na voljo direktorice agencije, vključno ne na izvajanje naročila male 
vrednosti s predmetom izvedbe strokovnih izobraževanj na temo »Uvajanje 5G tehnologije«.

V dopisu predsedniku vlade ste med drugim zapisali tudi, da ste bili presenečeni nad 
nepodpisanim odzivom »ministrstva« na spletni strani, z dostavkom, da odgovor na svoje pismo 
še vedno pričakujete. Sklepamo, da se ta zapis nanaša na objavo odziva na spletni strani: 
https://www.gov.si/novice/2020-03-31-odziv-mju-na-vprasanja-in-mnenja-v-zvezi-s-tehnologijo-
5g. Obvestimo naj vas, da je Ministrstvo za javno upravo konec marca 2020 prejelo več deset 
vsebinsko enakovrstnih dopisov, zaradi česar je v skladu s 17. členom Uredbe o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20) objavilo odgovor na spletu, posameznike, ki so 
svoje dokumente posredovali, pa na to objavo napotilo. V tem odzivu ni navedenih nobenih, kaj 
šele »popolnih«, »dezinformacij« niti glede vzrokov za »moratorij na uvajanje tehnologije« niti 
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glede pravne podlage. »Moratorija« na uvajanje 5G tehnologije ni nikoli bilo, tisto kar se je 
napačno povzemalo v mnogih medijih, pa je bila povezava začetka uporabe 5G tehnologije in 
sprejem Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Nadalje moramo pojasniti, da se pri 
navajanju pristojnosti drugih ministrstev ne »izgovarjamo«, temveč je naš namen (predvsem) 
državljanom zagotoviti, da imamo za pomembna področja določene različne strokovne službe, 
ki se ukvarjajo z vsebino, ki jo strokovno poznajo. 

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), med drugim, pristojno za opravljanje nalog na 
področjih informacijske družbe ter elektronskih komunikacij. V tem okviru smo objavili stališče 
Ministrstva za javno upravo, saj se v medijih prepogosto objavljajo napačne informacije.

V tem okviru lahko le ponovno poudarimo, da ugotavljamo, da se s strani državljanov pojavljajo 
tako pozivi k upoštevanju zdravstvenega vidika uporabe novih tehnologij, kot tudi zahteve po 
tem, da bi se pri omogočanju uporabe novih tehnologij naredil korak naprej. Posledično moramo
spremljati pozive in potrebe celotne informacijske družbe in v okviru svojih pristojnosti 
zagotavljati ustrezno klimo za vsesplošen razvoj na področju. Pri tem Ministrstvo za javno 
upravo zagovarja tehnološko nevtralnost pri digitalizaciji naše družbe. Ta nevtralnost pomeni 
lažjo dostopnost tehnologij posamezniku in tudi kvalitetnejše rešitve.

Ministrstvo za javno upravo sámo seveda ne zagotavlja delovanja 5G tehnologije, temveč se z 
njo srečuje posredno, preko sprejemanja predpisov, ki bi na njeno uporabo lahko vplivali. Z 
vidika pripravljanja predpisov na Ministrstvu za javno upravo se je v preteklih mesecih v medijih 
največkrat omenjala Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom (v nadaljnjem besedilu: 
strategija), ki jo posamezniki povezujejo z uporabo 5G tehnologije in je bila v času prejšnje 
vlade umaknjena iz obravnave na vladi. Zaradi različnih informacij v javnosti s tem v zvezi, je 
treba poudariti:

- Strategija sama po sebi ni pogoj za začetek uporabe 5G tehnologije, temveč je dokument, ki bi 
moral obravnavati upravljanje celotnega radiofrekvenčnega spektra, v tem okviru pa resda tudi 
nekaterih pasov radiofrekvenčnega spektra, ki so v okviru Evropske unije primarno namenjeni 
uvajanju tehnologije 5G;
- Strategija ni bila iz obravnave na vladi umaknjena zaradi razmisleka o tem, da bi morali na 
kakršenkoli način prepovedati ali ustaviti uvajanje 5G tehnologije zaradi njegovih vplivov na 
zdravje, je pa res, da je umik omogočil dodaten čas za razmislek, kar je takratno vodstvo MJU 
izkoristilo in razmislek opravilo predvsem v obliki javne razprave, ki jo je organiziralo;    
- Strategija je bila umaknjena zato, ker je MJU prejelo pripombe s strani Sekcije operaterjev 
elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), ki združuje podjetja A1 
Slovenija, d.d., HoT Mobil d.o.o., Telemach, d.o.o. in Telekom Slovenije d.d., ter posebej 
podjetja A1 Slovenija;
- Ministrstvo za javno upravo je zaradi vsega navedenega in zaradi poteka časa, od kar je bila 
pripravljena prva verzija strategije podalo agenciji strateške usmeritve, v okviru katerih se bo 
začelo pripravljati novo strategijo, v praksi to pomeni strategijo za obdobje 2021-2024, pred 
njeno pripravo pa se bo objavilo že samo zasnovo nove strategije;
- agencija bo v skladu z vsemi veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi neodvisno od 
sprejema strategije nadaljevala z izvajanjem vseh potrebnih postopkov za dodelitev pravic 
uporabe frekvenčnih pasov.

In še informacija v zvezi z javno razpravo, ki jo je organiziralo MJU in na kateri je bilo 
izpostavljeno vprašanje o tem, čemu je sama razprava služila. Razprava je prinesla ugotovitve, 
da po eni strani še vedno ni znanstvenih dokazov o tem, da bi sama 5G tehnologija škodovala 
zdravju, po drugi strani pa del javnosti še vedno ne zaupa tem ugotovitvam. MJU na tej podlagi 
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ne more zaključiti, da bo zaradi te razprave namenjalo posebno pozornost vidiku zdravja, ker 
vprašanje zdravja pri poslovanju države nikoli ni in ne sme biti postransko vprašanje, bo pa 
vsekakor poskusilo sproti komunicirati z javnostmi o vsakem napredku, ki ga bodo imela 
nadaljnja raziskovanja.

MJU je državni organ in kot takšen pri svojem delovanju, tako kot ostala ministrstva, upošteva 
celoten sistem znanstvenih institucij. Te institucije v različnih študijah ugotavljajo vpliv 
posameznih neionizirajočih sevanj na ljudi in okolico. MJU ni niti pristojno, niti usposobljeno za 
to, da bi takšne ugotovitve interpretiralo ter odgovarjalo na posamezna vprašanja v zvezi s 
konkretnimi vplivi, ki so jih v zadnjih dneh po elektronski poti posredovali posamezniki.

Uporaba 5G tehnologije ima še marsikateri drug vpliv na naša življenja. In ti vidiki so mnogokrat 
neupravičeno zamegljeni zaradi razprave o vidikih vpliva na zdravje. Tako se šele začenjajo 
razprave o vplivu na zasebnost in varstvo osebnih podatkov, na morebitno spreminjanje 
delovnih mest, na kibernetsko varnost. Vprašanje kibernetske varnosti je takšno, ki je tudi v 
pristojnosti MJU, in, ki bo celostno naslovljeno.

Seveda pa v zapisih, ki ste jih poslali, ni ostal spregledan vaš poziv k upoštevanju 
problematičnosti tehnologije 5G z vidika zdravja. S tem v zvezi naj vam zagotovimo, da 
pozdravljamo vsakovrstne razprave o vplivu tehnologije 5G na naša življenja – tako na zdravje, 
kot na druge vidike, ki bi jih uporaba tehnologije 5G zadevala. V tej luči je vaš prispevek seveda 
pomemben del naših prizadevanj, da bi vodili politiko na način, da lahko zagotovimo 
državljanom zdravo življenjsko okolje in seveda tudi takšno, da lahko v njem izpolnjujejo svoje 
cilje opravljanja najrazličnejših dejavnosti na konkurenčen način, kar vključuje tudi uporabo 
najnovejših informacijskih tehnologij. V nadaljevanju vas bomo vsekakor preko običajnih 
komunikacijskih poti obveščali o postopkih ali aktivnostih, ki jih bo naše ministrstvo v bodoče 
vodilo v zvezi z uvajanjem tehnologije 5G.

Boštjan Koritnik
      minister

Poslati:
- skupini podpisnikov, kot so navedeni med naslovniki – elektronsko
- Kabinet predsednika vlade, gp.kpv@gov.si – elektronsko, v vednost
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