
 

 

Številka: 318-01/18-1/1 

Datum: 8. 10. 2018 

 

 

 

Gradivo za 2. nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki jo vodi direktorica mag. 

Tanja Muha, je 28. maja 2018 podelila frekvence za testiranje in prihodnjo rabo 5G 

tehnologije. Frekvence je AKOS ob sodelovanju Ministrstva za javno upravo podelila 

brez javnega razpisa, zgolj na podlagi pobude zainteresirani javnosti za prijavo 

projektov za prva testiranja ter prihodnjo rabo tehnologije 5G. Frekvence za projekte je 

podelila brezplačno, in sicer za obdobja od osmih mesecev do treh let, družbam BTC 

d.d., Elektro Gorenjska d.d., AMZS d.d. in Internet Institute d.o.o.. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je Republika Slovenija leta 2014 za podelitev frekvenc četrte generacije 

mobilne telefonije (4G) v Sloveniji iztržila 148 milijonov evrov.  

 

Odločbo AKOS-a o podelitvi frekvenc je direktorju družbe BTC d.d. g. Jožetu Mermalu 

1. junija 2018 osebno izročil takratni minister za javno upravo g. Boris Koprivnikar in to 

kljub temu, da naj bi bil AKOS neodvisni organ, v katerega delo se minister za javno 

upravo ne bi smel vmešavati. 

 

Slika 1: Podelitev brezplačne testne frekvence g. Jožetu Mermalu s strani 

takratnega ministra Borisa Koprivnikarja 1. junija 2018 v prostorih Ministrstva za 

javno upravo   
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Slabe tri mesece po tem dogodku je g. Boris Koprivnikar na družbenem omrežju 

objavil, da je dobil službo v družbi BTC d.d. kot izvršni direktor za poslovno 

transformacijo. V tem času (dva dni po podelitvi frekvenc) so potekale tudi 

državnozborske volitve, na katerih je Stranka modernega centra (SMC), ki ji pripada g. 

Boris Koprivnikar, dosegla bistveno slabši volilni rezultat kot na prejšnjih volitvah. 

Kronologijo dogodkov, ki so privedli do podelitve brezplačne  frekvence za testiranje 

tehnologij 5G, spremlja vrsta spornih kadrovskih odločitev in spornih sprememb 

zakonodaje, katerih predlagatelj oziroma pobudnik je bil g. Boris Koprivnikar:  

 

- Julija 2016 je bil po skrajšanem postopku sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o državni upravi (ZDU-1J), s katerim se je preneslo področja informacijske 

družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport v pristojnost Ministrstva za javno upravo. 

 

- 19. avgusta 2016 Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 

Slovenije (AKOS) objavi javni natečaj za imenovanje direktorja agencije. Na javni 

natečaj se prijavi tudi mag. Tanja Muha, predstavnica SMC v Svetu četrtne skupnosti 

Šmarna gora. Natečajna komisija odloči, da mag. Tanja Muha ne izpolnjuje vseh 

pogojev za imenovanje, manjkale naj bi predvsem izkušnje z vodenjem primerljivega 

števila zaposlenih in upravljanjem tolikšnih sredstev, kot jih ima na voljo AKOS. Na 

odločbo natečajne komisije se mag. Tanja Muha pritoži na sodišče, s čimer se do 

odločbe sodišča postopek zaustavi. Sodišče njeno pritožbo zavrže. 

 

- 19. oktobra 2016 Vlada RS na predlog takratnega ministra za javno upravo Borisa 

Koprivnikarja za v. d. direktorice AKOS imenuje mag. Tanjo Muha, predstavnico SMC v 

Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora.  

 

- 24. oktobra 2016 člani Sveta AKOS za novega predsednika izvolijo mag. Aleša 

Ivkovića. Mag. Aleš Ivković je na listi SMC kandidiral za poslanca v kranjski volilni 

enoti. Mag. Aleš Ivković pa je bil do maja 2017 tudi predsednik lokalnega odbora SMC 

Kamnik. To pomeni, da je bil ob njegovem imenovanju za člana Sveta AKOS kršen 

176. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki določa nezdružljivost 

članov organov političnih strank s članstvom v Svetu AKOS.  

 

- Aprila 2017 novi predsednik Sveta AKOS mag. Aleš Ivković ustavi postopek javnega 

natečaja za imenovanje direktorja agencije in napove objavo novega javnega natečaja. 

Kot razlog za ustavitev javnega natečaja navede, da je vložena tožba enega izmed 

kandidatov ter s tem povezana morebitna odškodninska odgovornost agencije. Kot je 

navedeno zgoraj, je tožbo vložila v.d. direktorica AKOS mag. Tanja Muha, ki pa jo je 

sodišče zavrnilo. Zato bi se postopek imenovanja novega direktorja oziroma direktorice 

AKOS lahko nadaljeval, čeprav bi lahko katerikoli neizbrani kandidat odločitev 

izpodbijal na sodišču. Zanimivo je, da naj bi po navedbah medijev kandidati obvestilo o 

ustavitvi postopka dobili 31. marca 2017, medtem ko javnosti AKOS o tem ni obvestila.  

 

- 13. aprila 2017 Vlada RS na predlog tedanjega ministra za javno upravo Borisa 

Koprivnikarja sprejme novelo ZEKom (ZEKom-1C). Zakon dne 11. 7. 2017 na 32. redni 

seji Državnega zbora potrdijo oziroma sprejmejo tedanje koalicijske stranke SMC, 

DeSUS in SD. Zakon začne veljati z 11.8.2017. Najbolj sporni sprejeti členi tega 

zakona so: 

1. Dopolnitev 53. člena z določbo, da »V primeru preizkušanja novih tehnologij v 

okviru Evropskih razvojnih projektov lahko agencija izda odločbo o dodelitvi 
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radijskih frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za določeno časovno 

obdobje, v skladu s predlaganim projektom, ki ne sme biti daljše od treh let.«.  

 

V obrazložitvi tega člena je Vlada RS navedla naslednje: »ZEKom-1 v drugem 

odstavku 53. člena določa, da agencija odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, 

namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske 

opreme, izda za največ 90 dni. Zaradi možnosti preizkušanja novih tehnologij v 

okviru Evropskih razvojnih projektov se predlaga možnost podelitve radijskih 

frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za daljše časovno obdobje v 

skladu s predlaganim projektom, saj 90 dni za preizkus novosti, ki so del 

Evropskih razvojnih projektov in trajajo več let, ni dovolj. Tako je trenutno v 

planu projekt za testiranje 5G tehnologije v okviru 5G iniciative, ki jo je objavila 

Evropska komisija, v okviru katere iz Akcijskega načrta 5G za Evropo izhaja, da 

želi Evropska komisija promovirati zgodnja testiranja in finančno podpreti vse 

5G javno zasebne partnerske projekte, ki naj bi pričeli s preliminarnim 

testiranjem v letu 2017 oziroma 2018, pri čemer je predvideno trajanje teh 

Evropskih razvojnih projektov in testiranje tehnologije v okviru teh projektov za 

daljše časovno obdobje okoli treh let (oziroma do konca 2020). Glede na 

navedeno se predlaga izjema, v skladu s katero agencija za ta namen lahko 

izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za daljše časovno obdobje, ki pa ne 

sme preseči treh let.«.  

 

Ta obrazložitev Vlade RS je sporna oziroma je zanikana v samem Akcijskem 

načrtu za 5G v Evropi. Po njem bi se v obdobju treh let oziroma najpozneje do 

konca leta 2020 uvedla širša komercialna uvedba 5G. Ukrep številka 1 v 

Akcijskem načrtu za 5G v Evropi se glasi: »Ukrep 1 — Komisija bo sodelovala 

z državami članicami in zainteresiranimi stranmi iz sektorja, da bi na 

prostovoljni osnovi določili skupni časovni okvir za zagon zgodnjih omrežij 

5G do konca leta 2018, ki bi mu sledil zagon popolnoma komercialnih 

storitev 5G v Evropi do konca leta 2020. Skupni časovni okvir bi bilo treba 

določiti čim hitreje. Časovni okvir EU bi moral biti osnovan na naslednjih 

ključnih ciljih:  
a. Spodbujanje predhodnih preskusov v okviru 5G-PPP, ki bi potekali od 

2017 dalje, in predkomercialnih preskusov z jasno evropsko 
čezmejno razsežnostjo od leta 2018 dalje.  

b. Spodbujanje držav članic, naj do konca leta 2017 razvijejo 
nacionalne časovne načrte za uvedbo 5G kot del nacionalnih 
načrtov razvoja širokopasovnih omrežij17.  

c. Zagotovitev, da bo vsaka država članica določila vsaj eno veliko 
mesto „povezano s 5G“ do konca leta 2020 ter da bodo imela vsa 
mestna področja in glavne prizemne prometne poti neprekinjeno 
pokritost 5G do leta 2025.«. 

2. Spremeni se prvi odstavek 181. člena z določbo, da direktorja AKOS imenuje 
vlada na predlog ministra in ne več na predlog Sveta AKOS, kot je določal 
takrat veljavni zakon. Na to določbo je pripombo podala strokovna javnost, ki pa 
jo je tedanji minister Boris Koprivnikar zavrnil z obrazložitvijo, da je primernejša 
le pristojnost in odgovornost vlade, vključevanje dodatnih deležnikov pa lahko 
postopek imenovanja po nepotrebnem upočasni.  

3. V 185. člen se doda določbo: »Razrešeni direktor, ki je imel pred imenovanjem 
na agenciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je razporejen na prosto delovno 
mesto v agenciji, ki ustreza njegovi delovni usposobljenosti, za čas, za katerega 
je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.«. S tem se je mag. Tanji Muha 
zagotovilo službo tudi v primeru razrešitve s strani nove vlade, saj je bila pred 
imenovanjem za direktorico AKOS zaposlena na tej agenciji.  
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- 18. maja 2017 Vlada RS na 135. redni seji na predlog ministra za javno upravo Borisa 

Koprivnikarja s položaja generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na 

Ministrstvu za javno upravo razreši Marjana Turka in za vršilca dolžnosti imenuje mag. 

Bojana Križa. Mag. Bojan Križ na volitvah za Državni zbor leta 2018 kandidira v prvi 

volilni enoti na listi SMC za poslanca.   
 

- 30. junija 2017 Svet AKOS objavi nov javni natečaj za imenovanje direktorja AKOS. 

Na javni natečaj se spet prijavi tudi mag. Tanja Muha. Natečajna komisija v novi 

sestavi (imenuje jo Uradniški svet) nima tokrat glede izpolnjevanja pogojev za 

direktorico AKOS s strani mag. Tanje Muha nobenih zadržkov in Vlada RS na predlog 

takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja dne 7. novembra 2017 

imenuje za direktorico AKOS mag. Tanjo Muha. Sporno je tudi to, da se je javni natečaj 

začel v času veljavnosti prejšnjega ZEK-om, vlada pa je imenovala direktorico AKOS 

na podlagi novega ZEKom, ki je začel veljati z 11. avgustom 2017.    

 

- 3. oktobra 2017 Ministrstvo za javno upravo posreduje AKOS strateške usmeritve 

glede izvedbe javnega razpisa prostih radijskih frekvenc z javno dražbo v katerem med 

drugim AKOS-u poda usmeritev, da v letu 2018 AKOS izvede javni razpis prostih 

radijskih frekvenc v pasu 700 MHz ob pogoju predložitve Strategije upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom v postopek izdaje soglasja Vladi RS. AKOS dne 7. marca 

2018 objavi posvetovalni dokument glede načina izvedbe javne dražbe za dodelitev 

prostih radijskih frekvenc v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu, pri čemer da 

zainteresirani javnosti samo 5 dni časa za pripombe ( rok do 12.3.2018). 

 

- 6. aprila 2018 se pod vodstvom nove direktorice AKOS mag. Tanje Muha objavi 

osnutek Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, v kateri je navedena tudi 

testna podelitev frekvenc v pasu 700 MHz za namen testiranja 5G omrežij. Javnost ima 

samo 16 dni časa za pripombe (rok za pripombe se izteče 22.4.2018). Kljub temu na 

podelitev testnih frekvenc poda pripombo družba A1 Slovenija, ki med drugim navede, 

da »glede na nejasno razmerje med izvedbo javnega razpisa z javno dražbo in 

podelitvijo testnih frekvenc za EU projekte za obdobje do 3 let predlagamo, da Agencija 

jasno opredeli načrt dodelitve frekvenc v pasu 700 MHz – predvsem naj pojasni, ali bo 

pridobitev frekvenc v testne namene neposredno povezana z dejansko uporabo po letu 

2020.«. Pripombe zainteresirane javnosti AKOS javno objavi šele 2. julija 2018!, torej 

več kot tri mesece po roku za pripombe in en mesec po podelitvi  frekvence za 

testiranje tehnologij 5G in izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov gospodarski družbi 

BTC d.d.. 

 

- 28. maja 2018 AKOS podeli frekvence za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije 

družbi BTC d.d. V odgovoru na novinarsko vprašanje AKOS navede, da je Agencija 

družbi BTC izdala odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za območje BTC in sicer:  

 v pasu 703 - 733 MHz/758 - 788 MHz od 28. 5. 2018 do 31. 1. 2019 za 

Evropski razvojni projekt InnoHPC Interreg (uporaba HPC za samovozeča 

vozila) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc). 

 v pasu 3410 - 3800 MHz/3410 - 3800 MHz od 28. 5. 2018 do 28. 5. 2021 za 

Evropski razvojni projekt InnoHPC Interreg (uporaba HPC za samovozeča 

vozila) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc). 

 

Na spletni strani  Evropskega razvojnega projekta InnoHPC Interreg je navedeno, da 

se projekt zaključi 30.6.2019. Postavlja se vprašanje zakaj je AKOS podelil brezplačno 

testno frekvenco družbi BTC d.d. do 28. 5. 2021? 

 

- 16. julija 2018 AKOS objavi Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in 

navede: »da jo je  maja 2018 predložila Vladi RS in je v postopku medresorskega 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc
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usklajevanja. Ker po agenciji dostopnih informacijah omenjena strategija ne bo potrjena 

v roku, kot ga določa 81. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), 

agencija objavlja zadnjo verzijo strategije, s katero so soglašala vsa ministrstva razen 

Ministrstva za kulturo.«. 

 

- 1. oktobra 2018 nastopi bivši minister za javno upravo Boris Koprivnikar službo v 

družbi BTC d.d. 

 

 

V času mandata ministrovanja Borisa Koprivnikarja pa so se zelo povišala tudi denarna 

nakazila družbi BTC d.d. s strani Ministrstva za javno upravo.. Tako je bilo tej družbi od 

leta 2003 do začetka leta 2016 nakazanih s strani Ministrstva za javno upravo dobrih 

54.000 evrov, v času mandata Borisa Koprivnikarja oziroma od začetka leta 2016 do 

septembra 2018 pa kar dobrih 820.000 evrov. To pomeni, da so se izplačila družbi 

BTC d.d. v času ministrovanja Borisa Koprivnikarja povečala kar za okoli 760.000 

evrov.   

 

 

 

 Tabela 1: Erar – podatki o denarnih nakazilih med MJU (plačnik) in BTC d.d. (prejemnik)  

 

 
 

 

 

 

 

Dodatno gradivo: 

 Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regije: AKCIJSKI NAČRT ZA 5G V 

EVROPI dosegljivo na   

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-

1.PDF 

 

 Pripombe družbe A1 Slovenija k osnutku Strategije upravljanja z 

radiofrekvenčnim spektrom dosegljivo na 

 https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2018/2_7/Strategija-pripombe-

A1-final.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF
https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2018/2_7/Strategija-pripombe-A1-final.pdf
https://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2018/2_7/Strategija-pripombe-A1-final.pdf

