
5G omrežje pri T-2 
 
Naročnike obveščamo, da smo z dnem 1. 10. 2022 na območju Mestne občine Kranj pričeli ponujati storitve 
5G preko mobilnega T-2 omrežja. Širitev 5G omrežja načrtujemo tudi v ostalih večjih krajih. Nadgradnja 
omrežja s ciljem večjega pokrivanja s 5G signalom se bo izvajala postopoma. 
 
5G storitve T-2 lahko koristijo naročniki mobilnih paketov Oranžni Midi ter Oranžni Maxi, pri čemer pa je 
delovanje 5G storitev odvisno od več dejavnikov, ki jih navajamo spodaj: 
 
Tehnične zahteve za uporabo T-2  omrežja 5G:  

- ustrezen mobilni telefon, katerega strojna in programska oprema podpira frekvenčno področje N40 
(2300MHz, TDD) 

- izbira omrežja (prednostna izbira omrežja): 5G NR/LTE/WCDMA/GSM  
- nastavljena avtomatska izbira operaterja  

 
Tehnični predpogoj za uporabo 5G storitev je pokrivanje področja z LTE in hkrati 5G bazno postajo, obe z 
zadostno jakostjo signala.  
 
Na kakovost 5G mobilnega omrežja ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev prav tako vplivajo drugi 
dejavniki kot so: število uporabnikov na posamezni lokaciji, zasedenost omrežja, naravne ali umetne ovire 
reliefa, vremenski dejavniki ter morebitni drugi dejavniki. 
 
T-2 5G omrežje deluje v radiofrekvenčnem pasu 2300 MHz, TDD (frekvenčno področje N40), ki ga vsi mobilni 
telefoni, sploh starejši, ne podpirajo. Glede na navedeno  prilagamo seznam mobilnih telefonov, ki trenutno 
podpirajo uporabo T-2 omrežja 5G: 

• OnePlus 10 Pro 5G  

• OnePlus NE2213  

• Oppo Find X5 Lite 5G Dual Sim  

• POCO M3 Pro 5G  

• POCO M4 Pro 5G  

• Realme 8 5G  

• Realme 9 Pro Plus 5G NFC  

• UMIDIGI BISON GT2 5G  

• Vivo X80 Lite 5G  

• Vivo X80 Pro 5G  

• Xiaomi 11T 5G  

• Xiaomi Redmi Note 10 5G  

(Seznam se sproti dopolnjuje) 
 
Nekateri večji proizvajalci mobilnih telefonov zahtevajo dodatne postopke certificiranja omrežja. Ti 
postopki bodo predvidoma zaključeni v naslednjih mesecih, število mobilnih telefonov s podporo T-2 
omrežja 5G pa se bo z navedenim povečalo.  
 
 
Za več informacij nam pišite na info@t-2.net ali pokličite številko 064 064 064.  
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