
ODGOVORI AGENCIJE NA ZAHTEVE ZA DODATNA OBVESTILA ALI POJASNILA V ZVEZI Z JAVNIM 
RAZPISOM ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC ZA ANALOGNO ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO – 
SPLOŠNI 2021/1 – DRUGI SKLOP: 
 
Navedena so vprašanja, ki jih je agencija prejela od vključno 17. 3. 2021 do vključno 22. 3. 2021, 
in odgovori agencije.  
 
V: 
(op.: vprašanje se nanaša na odgovor na drugo vprašanje s prvega sklopa vprašanj in odgovorovo, 
objavljenega 17. 3. 2021) 
Spoštovani, 
Najlepša hvala za vaš odgovor. 
Ampak, določena nejasnost pri interpretaciji intenc zaradi uporabe črke M še vedno ostaja. 
Bomo vprašali drugače:  
Ali predpisani tip polarizacije M(B) - vključuje tudi C polarizacijo – ki je podmnožica mešanih 
polarizacij - in bi torej ponudnik lahko realiziral tehnično rešitev s CP anteno ali ne? 
 
O:  
Spoštovani,  
skladno s prakso agencije koda C predstavlja krožno polarizacijo, ki je podmnožica polarizacije s 
kodo B - kombinirana horizontalna in vertikalna polarizacija. V okviru kode B (v primeru tega 
razpisa je pri obrazcu za Jesenice 98,0 MHz enako upoštevna tudi koda M), je torej dovoljeno 
uporabljati tudi krožno polarizacijo.   
Izrecno opozarjamo, da točka 3.5.1.4 razpisne dokumentacije določa: "Pri izpolnjevanju obrazcev 
za odločbo o dodelitvi radijske frekvence je treba upoštevati v posamezne obrazce že vpisane 
podatke (ni jih dovoljeno spreminjati, z izjemo podatkov, navedenih v naslednjem odstavku) ...". 
Glede konkretne tehnične rešitve (CP antena), ki ste jo navedli, pa enako kot pri vašem 
predhodnem vprašanju pojasnjujemo:  
Agencija ne more vnaprej opredeliti, ali je konkretna tehnična rešitev, kakršno opisujete, skladna 
z razpisno dokumentacijo. Preverjanje skladnosti ponudbe z zahtevami zakona in razpisne 
dokumentacije je naloga, ki je v pristojnosti komisije za vodenje javnega razpisa. Razpisna 
dokumentacija za tovrstno tehnično rešitev izrecnih omejitev sicer ne postavlja. Zahteve v zvezi s 
tehnično rešitvijo, ki jo mora ponudnik priložiti pod točko 7.5 ponudbe, so opredeljene v točki 
3.5.1.5 razpisne dokumentacije.  
 
 
 
V:  
Spoštovani g. Hari. 
Vezano na trenutno odprti Razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno 
radiodifuzijo – splošni 2021/1, v postavljenem roku za dodatna pojasnila, na vas, kot kontaktno 
osebo navedeno v sklepu, naslavljam prošnjo za posredovanje odgovora na spodnje vprašanje, v 
povezavi s prilogo 10, Podatki o ekonmskem stanju, BONITETNA OCENA S.BON. 



 Zanima nas ali šteje kot veljavena in zadostuje bonitetna ocena pridobljena elektronsko, se pravi 
kot PRINT BONITETNE OCENE S.BON (z e-podpisom AJPES-a) ali je potrebno priložiti original 
BONITETNO OCENO S.BON (opremljeno z žigom in podpisom)? 
 
O:  
Spoštovani, 
razpisna dokumentacija izrecno ne predpisuje, da mora biti bonitetna ocena, izdelana po modelu 
S.BON, predložena v fizično izdanem pisnem originalu. Razpisna dokumentacija v točki 3.5.2.2 
izrecno navaja tudi obliko bonitetne ocene eS.BON (ta se izda preko spletne aplikacije). Prav tako 
razpisna dokumentacija ne prepoveduje predložitve kopije bonitetne ocene. 
 
 
 

 
Ljubljana, 23. 3. 2021 


