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Zadeva: Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za 

zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem pasu 2100 

MHz 

 
V skladu s poglavjem B. razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa Agencija za komunikacijska 

omrežja in storitve Republike Slovenija (v nadaljevanju: Agencija) objavlja prejeto pisno vprašanje v zvezi 

z razpisno dokumentacijo, ki ga je prejela do roka, 13. 9. 2021, in odgovor nanj.  

 

 

VPRAŠANJE 

V zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih 

storitev v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz, objavljenim 3. 9. 2021, ter razpisno dokumentacijo 

vljudno prosimo za pojasnitev v razpisni dokumentaciji zapisanega stavka, ki glasi: »Za zagotavljanje 

zveznosti pri uporabi navedenega frekvenčnega bloka v primeru, da predmetnega bloka po tem 

javnem razpisu ne bo pridobil obstoječi uporabnik (tj. družba Telemach d.o.o., Brnčičeva 49a, 1231 

Ljubljana - Črnuče), se za prehodno obdobje določi dan 9. 11. 2021, ko obstoječi uporabnik preneha z 

uporabo teh radijskih frekvenc in jih začne uporabljati uspešni ponudnik na tem javnem razpisu.« 

Stavek je zelo nejasen. Ali je pravilno sklepanje, da zaradi zagotavljanja zveznosti lahko te frekvence 

kupijo samo tisti operaterji, ki mejijo na te frekvence?  

 

ODGOVOR  

Ne, sklepanje na tak način ni pravilno. Namreč, kot izhaja iz poglavja A.2 razpisne dokumentacije 

lahko na predmetnem javnem razpisu kot ponudnik sodeluje vsak operater, ki je na javnem razpisu 

z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev 

končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 

MHz in 26 GHz pridobil frekvence v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz, in ne samo tisti operaterji, 

ki mejijo na te frekvence. Stavek, ki je citiran v vprašanju, se nanaša na časovno zveznost uporabe 

radiofrekvenčnega bloka, ki je predmet tega javnega razpisa, kar izhaja že iz datuma, ki ga navaja. 

Časovna zveznost uporabe predmetnih radijskih frekvenc je med drugim zahtevana tudi s sodbo 

Upravnega sodišča Republike Slovenije, št. I U 1113/2019-59 z dne 15. 6. 2021. 

 

Tako bo na dan 9. 11. 2021 sedanji imetnik prenehal z uporabo teh radijskih frekvenc in jih bo pričel 

uporabljati novi uporabnik. V kolikor pa bi na javnem razpisu kandidiral sedanji imetnik (družba 

Telemach d.o.o.) in bi s svojo ponudbo na razpisu zmagal, je navedeno določilo razpisne 

dokumentacije brezpredmetno.  


