
DRUGI SKLOP VPRAŠANJ IN ODGOVOROV AGENCIJE NA ZAHTEVE ZA DODATNA OBVESTILA ALI 

POJASNILA V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC ZA ANALOGNO 

ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO - SPLOŠNI 2022/1 

 

Navedena so vprašanja, ki jih je agencija prejela v pisni obliki 1. in 4. 8. 2022, in odgovori agencije. 

 

Vprašanja z dne 1. 8. 2022: 

Spoštovani, 

Zaznali smo, da v razpisni dokumentaciji navedene zemljepisne koordinate (14E4356, 45N4427, na 

strani 47, pod točko 05 obrazca za ODRF), nikakor ne odražajo predvidenega območja pokrivanja za 

frekvenco Skalnica 107,5 MHz. 

Namreč sodeč po teh se ta oddajna lokacija nahaja popolnoma v drugem območju Slovenije. 

Vljudno prosimo za preverbo in pojasnilo. 

Hvala in lp, 

Vprašanja z dne 4. 8. 2022: 

Pozdravljeni! 

Na strani 47 razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno 

zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1 (SKALNICA) je pri zemljepisni koordinati zapisana napačna - in 

sicer tista, ki se kasneje pojavi še na strani 57 (RIBNICA), to je 14E4356, 45N4427. Ta koordinata torej 

pripada Ribnici. 

Do tega trenutka podatek še ni bil popravljen oz. dopolnjen, zato je moje vprašanje sledeče: ali bo 

dokumentacija popravljena / dopolnjena in morda posledično podaljšan rok za oddaje ponudb?  

Mislim, da si nihče od tistih, ki se v teh dneh lotevamo priprave vloge ne želi, da bo zaradi take napake 

razpis kasneje razveljavljen (čeravno kasneje ponovljen). V delo bo zdaj vloženega kar nekaj dela, 

morebitna razveljavitev razpisa pa lahko vse roke podaljša - radijskim postajam pa je vsekakor v 

interesu, da kandidiramo na tokratnem razpisu in v primeru uspešnosti čimprej začnemo oddajati na 

izbrani lokaciji. 

Vljudno pozdravljeni, 

Odgovori na vprašanja: 

Spoštovani, 

v nadaljevanju podajamo odgovore na vaša vprašanja: 

1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) 

je ob ponovnem pregledu Razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih 

frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1 (v nadaljevanju: razpisna 

dokumentacija) ugotovila, da je pri zemljepisnih koordinatah za lokacijo Skalnica prišlo do 

očitne pisne pomote, saj so pomotoma navedene zemljepisne koordinate za lokacijo Ribnica. 



Prave zemljepisne koordinate na strani 47 razpisne dokumentacije pod točko 05 obrazca za 

ODRF Skalnica 107,5 MHz so: 13E3923, 45N5954. 

2. Agencija bo na svoji spletni strani objavila popravek razpisne dokumentacije, s katero bo 

popravila očitno pisno pomoto na strani 47 razpisne dokumentacije pod točko 05 obrazca za 

ODRF Skalnica 107,5 MHz. Rok za oddajo ponudb ne bo podaljšan, saj se s spremembo razpisne 

dokumentacije v ničemer ne spreminja sklep o uvedbi zadevnega javnega razpisa. Agencija 

mora namreč v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije o podaljšanju roka za oddajo ponudb 

odločiti ob spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa. 


