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Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji

Na podlagi 34. in 62. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97, 13/98, 59/99 in
36/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o razporeditvi
radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji
1. člen
Zadnji odstavek 2. člena uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98) se
spremeni tako, da se glasi:
“Državna uporaba je uporaba radiofrekvenčnega
spektra za delovanje sistemov telekomunikacijskih zvez v
skladu s 26. in 35. členom zakona o telekomunikacijah, ki
so vključeni v zagotavljanje obrambe, varnosti, zaščite in
reševanja ter so skupni za celotno področje Republike Slovenije, v navedenih frekvenčnih pasovih pa ni predvidena
souporaba s sistemi, ki niso zajeti v tem členu.“.
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se
glasi:
“Državna souporaba je uporaba radiofrekvenčnega
spektra za delovanje sistemov telekomunikacijskih zvez v
skladu s 26. in 35. členom zakona o telekomunikacijah, ki
so vključeni v zagotavljanje obrambe, varnosti, zaščite in
reševanja ter so skupni za celotno področje Republike Slovenije, pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo in ne moti z odločbami (radijsko dovoljenje, dovoljenje za
storitev) dovoljenih sistemov v zadevnem frekvenčnem pasu.“.

2. člen
V drugem odstavku 6. člena se besede “V tretjem
stolpcu“ nadomestijo z besedami “V četrtem stolpcu“.
V tretjem odstavku se besedi “Četrti stolpec“ nadomestita z besedama “Tretji stolpec“.
3. člen
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) V točki C) Slovenske opombe v Prilogi II so navedene slovenske opombe, ki so uporabljene v četrtem stolpcu
tabele iz Priloge I.“.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
V 12. členu se besede “ki so v 3. stolpcu“ nadomestijo
z besedami “ki so v 4. stolpcu“.
5. člen
Priloge I, II in III se nadomestijo z novimi prilogami I, II
in III.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-41/97-2
Ljubljana, dne 20. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

Priloga I

RRS
RAZPOREDITEV RADIOFREKVENÈNIH PASOV V SLOVENIJI
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29.70 - 30.01
MHz
30.01 - 37.50
MHz

MOBILNA

SI.01A: drå

EU1
EU2

MOBILNA

SRD

SI.01A: drå

EU1

PMR

SI.01C: drå

EU2

SI.02: SRD

EU27

ERC/REC 70-03

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD
Harmoniziran vojaški pas 30.3 - 30.5 MHz in 32.15 - 32.45 MHz.
Obrambni sistemi.
SRD: Brezvrviþni mikrofoni 30.01-34.9 MHz. Vodenje modelov
(izkljuþna razporeditev) 34.995-35.225 MHz
PMR: profesionalni mobilni radio.

37.50 - 38.25
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RA raba

SI.01A: drå

PMR

EU1
EU2

Radioastronomska

Radioastronomske meritve spektra.

S5.149

Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

38.250 - 39.986
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1
EU2
39.0 - 39.2 MHz, na testiranju kot harmoniziran pas za meteorske
razpršilne sisteme.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

39.986 - 40.020
MHz

MOBILNA

40.02 - 40.66
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

Raziskovanje v vesolju

EU1
EU2
PMR: profesionalni mobilni radio

PMR

SI.01A: drå

EU1
EU2
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

40.660 - 40.700
MHz

MOBILNA

ISM,

SI.02: SRD

EU1

S5.150

Osebni klic: 40.66-40.7
MHz

SI.03: ISM.

EU2

SI.12: osebni klic

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

SRD

ERC/REC 70-03

SRD: Vodenje modelov in razno

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.02: SRD

EU2

Obrambni sistemi.

40.70 - 40.98
MHz

MOBILNA

Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

40.980 - 41.015
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

Raziskovanje v vesolju

EU1
EU2
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

41.015 - 44.000
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.01C: drå

EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

44.0 - 46.4
MHz

MOBILNA

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.01C: drå

EU27

PMR

Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
PMR: profesionalni mobilni radio

46.4 - 47.0
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.
PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.01C: drå

EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
PMR: profesionalni mobilni radio

6WUDQ

 

âW

Radio-frekv. pas

8UDGQL OLVW 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH

    
Radijske storitve

Predvidena uporaba

(&$ RSRPEH

Slovenske opombe

VNXSQD HYURSVND UD]SRUHGLWHY

47 - 48
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

T/R 02-01

EU2

PMR

EU3
T/R 02-01: K-MOB: Enojna frekvenca.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
Lokalni osebni klic v pasu 47.0-47.25 MHz.
PMR: profesionalni mobilni radio

48.0 - 48.5
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

T/R 02-01

EU2

SAB

EU3

PMR

T/R 02-01: K-MOB: Enojna frekvenca.
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH

6$% 

Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

48.5 - 50.0
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

T/R 02-01

EU1
EU2

PMR

EU3
T/R 02-01: ML+Pag+SRD: Enojna frekvenca.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
Osebni klic: 48.5-49.5 MHz
SRD-splošno: 49.5-50.0 MHz.
PMR: profesionalni mobilni radio

50 - 51
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.14: Radioamater.

EU2

Radioamaterska

PMR

T/R 02-01

EU3
T/R 02-01: K-MOB+Amater: Enojna frekvenca.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

51 - 52
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.14: Radioamater.

EU2

Radioamaterska

PMR

T/R 02-01

EU3
T/R 02-01: K-MOB+Amater: Enojna frekvenca.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

52 - 54
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.13: BC

EU2

SAB

T/R 02-01

EU3

PMR

T/R 02-01: K-MOB: Enojna frekvenca.
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH

6$% 

PMR: profesionalni mobilni radio
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54 - 61
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.11: T/R25-08

EU2

SAB

SI.13: BC

EU3

PMR

T/R 02-01

T/R 25-08: K-MOB: ML 54-61 MHz.,

Du= +7 MHz.

T/R 02-01: K-MOB: ML 54.0-57.5 MHz,
MHz

Du= +3.5 ali +7

Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PomoåQH storitve radiodifuzije (SAB).
PMR: profesionalni mobilni radio

61 - 68
MHz

KOPENSKA MOBILNA
S5.164

Radarji-merilniki profila
vetra v pasu 46 - 68 MHz.

SI.01A: drå

EU1

SI.11: T/R25-08

EU2

PMR

SI.13: BC

EU3

T/R 02-01

T/R 25-08: K-MOB: FB 61 - 68 MHz.

Du= -7 MHz

T/R 02-01: K-MOB: FB 61.0-64.5 MHz, Du= +3.5 ali -7 MHz
Geografska souporaba z radarji-merilniki profila vetra v pasu 46 68 MHz.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

68.00 - 70.45
MHz

MOBILNA

PMR

SI.11: T/R25-08

EU1
EU2
EU4
T/R 25-08: K-MOB: ML 68-74.8 MHz.

Du= +9.8 MHz.

Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio

70.45 - 74.80
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RA raba.

SI.01A: drå

EU1

PMR

SI.01C: drå

EU2

SI.11: T/R25-08

EU4,

Radioastronomska
S5.149

EU27
T/R 25-08: K-MOB: ML 68-74.8 MHz. Du= +9.8 MHz.
Harmoniziran vojaški pas 73.3 - 74.1 MHz . Obrambni sistemi.
Radioastronomske meritve spektra.
Radioastronomija: 73-74.6 MHz za opazovanje sonþnega vetra
PMR: profesionalni mobilni radio

74.8 - 75.2
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

ILS/Ravnina pristajanja

EU1
ILS: instrumentalni pristajalni sistem /Ravnina pristajanja

S5.180

75.2 - 77.7
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.11: T/R25-08

EU2
T/R 25-08: K-MOB: ML 75.2-77.7 MHz.

Du= +9.8 MHz.

Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

77.7 - 77.8
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.11: T/R25-08

EU2
T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

77.8 - 84.6
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.01B: drå

EU2

SI.01C: drå

EU27

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: FB 77.8 - 84.6 MHz.

Du= -9.8 MHz.

Harmoniziran vojaški pas 79.0-79.7 MHz. Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

84.6 - 85.0
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.01B: drå

EU2

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.
Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.
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85.0 - 87.5
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01A: drå

EU1

SI.01B: drå

EU2

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: FB 85.0-87.5 MHz.

Du= -9.8 MHz.

Obrambni sistemi.
PMR: profesionalni mobilni radio.

87.5 - 100.0
MHz

RADIODIFUZNA

FM zvoþna difuzija,
dogovor Geneva 1984

T/R 52-02

T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)

100 - 108
MHz

RADIODIFUZNA

FM zvoþna difuzija,
dogovor Geneva 1984

T/R 52-02

T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

ILS/Lokalizator

ILS: instrumentalni pristajalni sistem /Lokalizator:108 - 112 MHz.

VOR

VOR: VF vsesmerni radijski oddajnik : 108.000 - 117.975 MHz.

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

Zrakoplovne mobilne
komunikacije za varnost
in regularnost poletov.

EU5

VARNOSTNA

Pas se uporabla le v nesreþi in za varnost.

Radijski svetilnik za
javljanje kraja nesreþe
(EPIRB).

Radijski svetilnik za javljanje kraja nesre þe (EPIRB).

Zrakoplovne mobilne
komunikacije za varnost,
regularnost poletov,
letalske posle in za
mobilne komunikacije na
letališþih.

EU5

108.0 - 117.975
MHz
117.975 121.450
MHz
121.45 - 121.55
MHz

FM zvoþna difuzija, dogovor Geneva 1984

FM zvoþna difuzija, dogovor Geneva 1984

S5.200
SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
S5.199 S5.200

121.55 - 137.00
MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
S5.200

137.000 137.025
MHz

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja) S5.208A,
S5.209

Meteorološki sateliti

Zrakoplovne mobilne komunikacije za varnost in regularnost
poletov.

Zrakoplovne mobilne komunikacije za varnost, regularnost poletov,
letalske posle in za mobilne komunikacije na letališþih.

ERC/DEC/(99)06

EU6

Sateliti na nizkih orbitah.

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz

Mobilne omejene na
zrakoplovne mobilne
(OR), vštevši zraþne
športe.

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah.
Mobilne omejene na zrakoplovne mobilne (OR), vštevši zraþne
športe.

MOBILNA
Vesoljska upravljalna (vesolje Zemlja)
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)
S5.208

137.025 137.175
MHz

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

Meteorološki sateliti

ERC/DEC/(99)06

EU6
ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz

Sateliti na nizkih orbitah.

Meteorološki sateliti

Mobilne omejene na
zrakoplovne mobilne
(OR), vštevši zraþne
Vesoljska upravljalna (vesolje - športe.
Zemlja)
Satelitska mobilna (vesolje Zemlja) S5.208A, S5.209

Sateliti na nizkih orbitah.
Mobilne omejene na zrakoplovne mobilne (OR), vštevši zraþne
športe.

Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)
MOBILNA
S5.208

137.175 137.825
MHz

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja) S5.208A,
S5.209
MOBILNA
Vesoljska upravljalna (vesolje Zemlja)
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)
S5.208

Meteorološki sateliti

ERC/DEC/(99)06

EU6

Sateliti na nizkih orbitah

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz

Mobilne omejene na
zrakoplovne mobilne
(OR), vštevši zraþne
športe.

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah.
Mobilne omejene na zrakoplovne mobilne (OR), vštevši zraþne
športe.
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137.825 138.000
MHz

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)
MOBILNA
Satelitska mobilna (vesolje Zemlja) S5.208A, S5.209

Meteorološki sateliti

ERC/DEC/(99)06

EU6

Sateliti na nizkih orbitah.

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz

Mobilne omejene na
zrakoplovne mobilne
(OR), vštevši zraþne
športe.

Mobilne omejene na zrakoplovne mobilne (OR), vštevši zraþne
športe.
Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah.

Vesoljska upravljalna (vesolje Zemlja)
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)
S5.208

138.0 - 143.6
MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Kontrola zraþnih operacij.

SI.01C: drå

EU2

Razne mobilne rabe.

SI.02: SRD

EU5

ERC/REC 70-03

EU27

KOPENSKA MOBILNA
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)

Harmoniziran vojaški pas.
SRD v pasu 138.20 - 138.45 MHz.
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
Kontrola zraþnih operacij.
Razne mobilne rabe.

143.60 - 143.65
MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Kontrola zraþnih operacij.

SI.01C: drå

Razne mobilne rabe.

EU2
EU5

KOPENSKA MOBILNA

EU27

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)

Harmoniziran vojaški pas.
Kontrola zraþnih operacij.
Razne mobilne rabe.

143.65 - 144.00
MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Kontrola zraþnih operacij.

SI.01C: drå

Razne mobilne rabe.

EU2
EU5

KOPENSKA MOBILNA

EU27
Harmoniziran vojaški pas.
Kontrola zraþnih operacij.
Razne mobilne rabe.

144 - 146
MHz

RADIOAMATERSKA S5.120
SATELITSKA
RADIOAMATERSKA

146.0 - 146.8
MHz

MOBILNA

146.8 - 148.0
MHz

MOBILNA

PMR

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.
PMR: profesionalni mobilni radio.

Krajevni osebni klic v
pasu 146.975 - 147.250
MHz.
PMR

148.0 - 149.9
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje) S5.209,

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: ML 146.8-149.9 MHz

SI.12 : osebni klic

PMR: profesionalni mobilni radio.

T/R 25-08

Sateliti na nizkih orbitah

SI.01B: drå

EU6

PMR

SI.11: T/R25-08

EU7

ERC/DEC/(99)06

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz

MOBILNA

Du= +4.6 MHz.

S5.218, S5.219, S5.221,

T/R 25-08: K-MOB: ML 146.8-149.9 MHz

Du= +4.6 MHz.

Sateliti na nizkih orbitah
PMR: profesionalni mobilni radio.

149.90 - 150.05
MHz

SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.224B

Sateliti na nizkih orbitah

SI.11: T/R25-08

EU6

PMR

ERC/DEC/(99)06

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz
T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje) S5.209,
S5.224A

Sateliti na nizkih orbitah
PMR: profesionalni mobilni radio.

MOBILNA
S5.220, S5.223

150.05 -153.0
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RA raba

SI.01B: drå

EU7

PMR

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: ML 150.05-151.4 MHz.

Du= +4.6 MHz.

RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomska raba.

S5.149

Radioastronomske meritve spektra in opazovanje pulzarjev/sonca
PMR: profesionalni mobilni radio.
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153 - 154.5
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: FB 151.4-154.5 MHz.

Du= -4.6 MHz.

PMR: profesionalni mobilni radio.

154.50 - 154.65
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

154.65 - 156.00
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.
PMR: profesionalni mobilni radio.

SI.11: T/R25-08

EU7
T/R 25-08: K-MOB: FB 154.65-156 MHz.

Du= -4.6 MHz.

PMR: profesionalni mobilni radio.

156.0000 156.5125
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

156.5125 156.5375
MHz
156.5375 156.7625
MHz
156.7625 156.8375
MHz
156.8375 157.4500
MHz

POMORSKA MOBILNA

157.45 - 160.60
MHz

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

EU7
EU8

S5.226

RR Dodatek S18: Postaje na ladji: 156-156.350 MHz, Du= +4.6
MHz. Enojna frekvenca 156.375 - 156.5125 MHz.
RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18: digitalni selektivni klic v sili: 156.525 MHz.

S5.226, S5.227

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
S5.226
POMORSKA MOBILNA

RR Dodatek S18: Enojna frekvenca 156.550 - 156.775 MHz.
VARNOSTNA

RR Dodatek S18

S5.111 S5.226

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

EU7
EU8

RR Dodatek S18: Klic v sili: 156.800 MHz.
156.800 MHz: Mednarodni klic v sili, varnostna in klicna
frekvenca+ deåXUQL YDUQRVWQL SDVRYL

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

EU7
EU8

S5.226

RR Dodatek S18: Enojna frekvenca: 156.850 MHz. Postaje na
ladji: 156.900 -157.400 MHz, Du= +4.6 MHz..

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: ML 157.45-160.60 MHz.

Du= +4.6 MHz

PMR: profesionalni mobilni radio.

160.600 160.975
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

160.975 161.475
MHz
161.475 162.050
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

RR Dodatek S18

EU7
EU8

S5.226

RR Dodatek S18: Postaje na obali: 160.0- 160.975 MHz, Du= - 4.6
MHz.
SI.11: T/R25-08

EU7
T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca.
PMR: profesionalni mobilni radio.

S5.226

SI.11: T/R25-08

EU7

RR Dodatek S18

EU8

ERC/DEC/(99)17

ERC/DEC/(99)17: AIS 161.975 - 162.025
T/R 25-08: in RR Dodatek S18: Postaje na obali: 161.475 -161.975
MHz, Du= - 4.6 MHz.

162.05 165.20 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

165.200 165.225
MHz
165.225 169.400
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

169.400 169.825
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: FB 162.05-165.2 MHz. Du= - 4.6 MHz.

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca

PMR: profesionalni mobilni radio.
PMR: profesionalni mobilni radio.

SI.01B: drå

EU7

SI.04: "Za-Re"

T/R 25-08: K-MOB: ML 165.225-169.400 MHz. Du= +4.6 MHz.

SI.11: T/R25-08

PMR: profesionalni mobilni radio.

ERMES

SI.11: T/R25-08

EU7

PMR

ERC/DEC/(94)02

ERC/DEC/(94)02: ERMES: 169.4125-169.8125 MHz.
T/R 25-08: K-MOB: Enojna frekvenca
ERMES
PMR: profesionalni mobilni radio.
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169.825 174.000
MHz
174 - 216
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PMR

SI.01B: drå

EU7

SI.04: "Za-Re"

T/R 25-08: K-MOB: FB 169.825-174.000 MHz. Du= - 4.6 MHz.

SI.11: T/R25-08

PMR: profesionalni mobilni radio.

RADIODIFUZNA

TV,

T/R 25-05

EU9

Kopenska mobilna

T-DAB: posebni
dogovor Wiesbaden 1995

T/R 52-02

T/R 25-05: K-MOB: Enojna frekvenca
T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz , (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)

Brezvrviþni mikrofoni

Brezvrviþni mikrofoni (v preverjanju)
TV: dogovor Stockholm 1961
T-DAB: posebni dogovor Wiesbaden 1995

216 - 223
MHz

RADIODIFUZNA

223 - 225
MHz

RADIODIFUZNA

T-DAB: posebni
dogovor Wiesbaden 1995

T/R 52-02

225 - 230
MHz

RADIODIFUZNA

T-DAB: posebni
dogovor Wiesbaden 1995

SI.01C: drå

EU10

T/R 25-05

T/R 25-05:

T/R 52-02

T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz , (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)

T-DAB: posebni
dogovor Wiesbaden 1995

T/R 52-02

T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz , (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)
Delujoþi TV oddajniki, v soglasju s Stockholmom 1961.
T-DAB: posebni dogovor Wiesbaden 1995
T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)
T-DAB: posebni dogovor Wiesbaden 1995

Kopenska mobilna

K-MOB: Enojna frekvanca

T-DAB souporaba z vojaškimi obrambnimi sistemi, na nacionalni
osnovi.
T-DAB: posebni dogovor Wiesbaden 1995
Pas je znotraj vojaškega uglaševalnega podroþja 225 - 400 MHz.

230 - 235
MHz

RADIODIFUZNA
MOBILNA

T-DAB: posebni dogovor
Wiesbaden 1995

SI.01C: drå

EU10

T/R 52-02

EU27
T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
T-DAB, dodelitve v tem pasu v soglasju z Wiesbaden 1995.
T-DAB souporaba z vojaškimi obrambnimi sistemi, na nacionalni
osnovi.

235 - 240
MHz

MOBILNA
S5.254

T-DAB: posebni dogovor
Wiesbaden 1995

SI.01C: drå

EU10

T/R 52-02

EU27
T/R 52-02.
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
T-DAB, dodelitve v tem pasu v soglasju z Wiesbaden 1995.
T-DAB souporaba z vojaškimi obrambnimi sistemi, na nacionalni
osnovi.

240.00 242.95 MHz

MOBILNA
S5.254

Nadzor zraþnega prometa
(ATC).

SI.01C: drå

EU10
EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Nadzor zraþnega prometa (ATC).

242.95 - 243.05
MHz

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja-vesolje)

VARNOSTNA

Pas uporabljiv le v nesreþi in za varnost.

EPIRB

Radijski svetilniki za javljanje kraja nesre þe (EPIRB).

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
S5.199, S5.254, S5.256

243.05 - 272.0
MHz

MOBILNA
S5.254

Nadzor zraþnega prometa
(ATC).

SI.01C: drå

EU10

SI.12: osebni klic

EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Nadzor zraþnega prometa (ATC).

272 - 322
MHz

MOBILNA
S5.254

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

SI.01C: drå

EU10
EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Nadzor zraþnega prometa (ATC).
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322.0 - 328.6
MHz

MOBILNA

RA raba,

RADIOASTRONOMSKA

VLBI.

SI.01C: drå

EU10
EU27

S5.149

Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Radioastronomske meritve spektra, tudi VLBI.

328.6 - 335.4
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA,

ILS/Ravnina pristajanja

SI.01C: drå

EU2
ILS: instrumentalni pristajalni sistem /Ravnina pristajanja

S5.258

335.4 - 380.0
MHz

MOBILNA
S5.254

Nadzor zraþnega prometa
(ATC).

SI.01C: drå

EU7
EU10
EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Nadzor zraþnega prometa (ATC).

380 - 385
MHz

MOBILNA
S5.254

TETRA: za nujno
ukrepanje.

SI.01A: drå

EU2

SI.01C: drå

EU10

SI.06: TETRA

EU27

ERC/DEC/(96)01

ERC/DEC/(96)01: Nevarnost: 380-383 in 390-393 MHz.

T/R 02-02

T/R 02-02:

T/R 22-05

T/R 22-05:
Trunking.:
380-390/ 390-400 MHz, 410-420/
420-430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz

Nevarnost:

Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Storitve v nujnih primerih, souporaba z vojaško uporabo.

385 - 390
MHz

MOBILNA

SI.01C: drå

EU2

S5.254, S5.255

ERC/DEC(96)04

EU10

ERC/DEC/(99)06

EU27

T/R 22-05

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.
ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz
T/R 22-05:
Trunking.:
380-390/ 390-400 MHz, 410-420/
420-430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
Digitalna kopenska mobilna-TETRA.
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.

390 - 395
MHz

MOBILNA
S5.254

TETRA: za nujno
ukrepanje.

SI.01A: drå

EU2

SI.01C: drå

EU10

SI.06: TETRA

EU27

ERC/DEC/(96)01

ERC/DEC/(96)01: Nevarnost: 380-383 in 390-393 MHz.

T/R 02-02

T/R 02-02:

T/R 22-05

T/R 22-05:
Trunking.:
380-390/ 390-400 MHz, 410-420/
420-430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz

Nevarnost:

Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Storitve v nujnih primerih, souporaba z vojaško uporabo.

395.0 - 399.9
MHz

MOBILNA

SI.01B: drå

EU2

S5.254

SI.01C: drå

EU10

ERC/DEC(96)04

EU27

T/R 22-05

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.
T/R 22-05:
Trunking.:
380-390/ 390-400 MHz, 410-420/
420-430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
Digitalna kopenska mobilna- TETRA.
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.

399.90 400.0500
MHz

RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA S5.222,
S5.224B, S5.260
MOBILNA
SATELITSKA(Zemljavesolje)
S5.209, S5.224A, S5.220

ERC/DEC/(99)06

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz
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400.0500 400.150
MHz

STANDARDNA
FREKVENCA IN
SATELITSKI SIGNAL
ýASA
MOBILNA
S5.261

400.15 - 401.00
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Sateliti na nizkih orbitah

ERC/DEC/(99)06

Meteorološke radiosonde.

ERC/DEC/(99)06: S-PCS<1GHz
Sateliti na nizkih orbitah

METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesoljeZemlja)

Meteorološke radiosonde.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)
S5.263
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja) S5.208A,
S5.209
S5.264

401 - 403
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(Zemlja - vesolje)

Meteorološke radiosonde.

SI.02: SRD

EU2

Meteorološki sateliti,
zbiranje podatkov.

ERC/REC 70-03

EU11
ERC/REC 70-03: medicinski implantati ultra nizkih moþi
(preverja se pas 3MHz med 401-406 MHz)

METEOROLOŠKA
PODPORA

Meteorološke radiosonde.

METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemljavesolje)

403 - 406
MHz

406.0 - 406.1
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Meteorološki sateliti, zbiranje podatkov.

Meteorološke radiosonde.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

SI.01B: drå

EU2

SI.02: SRD

EU11

SI.04: "Za-Re"

ERC/REC 70-03: medicinski implantati ultra nizkih moþi
(preverja se pas 3MHz med 401-406 MHz)

ERC/REC 70-03
VARNOSTNA

Pas uporabljiv le v nesreþi in za varnost.

EPIRB

Radijski svetilniki za javljanje kraja nesre þe (EPIRB).

S5.266, S5.267

406.1 - 410.0
MHz
410 - 420
MHz

Analogna in digitalna
kopenska mobilna.

SI.01B: drå

T/R 25-08:

RADIOASTRONOMSKA

SI.04: "Za-Re"

Analogna in digitalna kopenska mobilna.

S5.149

RA raba

SI.11: T/R25-08

Radioastronomske spektralne meritve in opazovanje pulzarjev

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Analogni in digitalni
PMR.

SI.05: NMT.

EU7

SI.06: TETRA

TETRA: civilna uporaba

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

KOPENSKA MOBILNA

ERC/DEC(96)04
T/R 22-05

T/R 22-05:
Trunkg.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420-430
MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08:

420 - 430
MHz

K-MOB: Enojne frekvence.

K-MOB:ML 410-420 MHz.

Du= +10 MHz.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Analogni in digitalni
PMR.

SI.05: NMT.

EU7

SI.06: TETRA

Radiolokacijska

TETRA: civilna uporaba

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

Letališki mobilni sistemi

ERC/DEC(96)04
T/R 22-05

T/R 22-05:
Trunking.:
380-390/ 390-400 MHz, 410-420/
420-430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08:

K-MOB: FB 420-430 MHz.

Du= -10 MHz.

Letališki mobilni sistemi

430 - 432
MHz
432 - 433,05
MHz
433.05 - 434.79
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne S5.275

SI.01B: drå

EU2
EU12

FIKSNA S5.275
RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKA

SRD,

SI.02: SRD

EU2

RADIOLOKACIJSKA

ISM

SI.03: ISM

EU12

Kopenska mobilna
S5.138, S5.280

ERC/REC 70-03

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
SRD-razno.
ISM: 433.05 - 434.79 MHz.
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434.79 - 438.00
MHz

RADIOAMATERSKA

EU2

SATELITSKA
RADIOAMATERSKA

EU12
Amaterska satelitska storitev omejena na 435 - 438 MHz.

RADIOLOKACIJSKA

438 - 440
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne S5.275

440 - 450
MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Analogna in digitalna
PMR .

SI.01B: drå

EU7

SI.01C: drå

Krajevni osebni klic (poziv & odgovor).

Radiolokacijska

PMR446

SI.11: T/R25-08

T/R 25-08:

ERC/DEC (98) 25

Analogna in digitalna PMR

SI.01B: drå

EU2
EU12

FIKSNA S5.275

K-MOB: Enojne frekvence

PMR446 v pasu 446.0-446.1 MHz.

450 - 456
MHz

MOBILNA

Analogni in digitalni
PMR.

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

ERC/DEC(96)04
T/R 22-05

T/R 22-05: Trunkg.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420-430
MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 450-460 MHz.

Du= +10 MHz.

TETRA
Krajevni osebni klic (poziv & odgovor).
Analogna in digitalna PMR

456 - 459
MHz

MOBILNA
S5.287

Analogni in digitalni
PMR.

SI.01B: drå

EU7

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

ERC/DEC(96)04
T/R 22-01
T/R 22-05
T/R 32-02

T/R 22-05: Trunking.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 22-01 : UIC: 457.6-458.1/ 467.6-468.1 MHz
T/R 32-02.: Na ladji: 457.525-457.575/ 467.525-467.575 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 450-460 MHz.

Du= +10 MHz.

TETRA
Krajevni osebni klic (poziv & odgovor).
Analogna in digitalna PMR

459 - 460
MHz

MOBILNA

Analogni in digitalni
PMR.

SI.11: T/R25-08

EU7

ERC/DEC(96)04

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

T/R 22-05

T/R 22-05: Trunking.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 450-460 MHz.

Du= +10 MHz.

TETRA
Krajevni osebni klic (poziv & odgovor).
Analogna in digitalna PMR

460 - 470
MHz

MOBILNA
S5.287, S5.289

Analogni in digitalni
PMR.

SI.11: T/R25-08

EU7

SI.12: osebni klic

Krajevni osebni klic
462.275 MHz in v pasu:
463.150-463.375 MHz.

ERC/DEC(96)04

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

DVB-T

T/R 22-01
T/R 22-05
T/R 32-02

T/R 22-05: Trunking.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 22-01 : UIC: 457.6-458.1/ 467.6-468.1 MHz
T/R 32-02.: Na ladji: 457.525-457.575/ 467.525-467.575 MHz
T/R 25-08: K-MOB: FB 460-470 MHz.Du= -10 MHz.
TETRA
Krajevni osebni klic (poziv & odgovor).

470 - 608
MHz

RADIODIFUZNA

SAB

Mobilna

Brezvrviþni mikrofoni.
DVB-T

Dogovori Stockholm
61+ Chester 1997:

Mobilna omejena na SAB.

Po uvedbi DVB-T je treba pas 470 - 862 MHz pregledati za
470-862 MHz za DVB- moåQR ERGRþo rabo.
T
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH 6$% 
Brezvrviþni mikrofoni.
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608 - 614
MHz

RADIODIFUZNA

SAB

Radioastronomska

Brezvrviþni mikrofoni.

Mobilna

RA raba,

S5.149, S5.306

VLBI.

Dogovori Stockholm
61+ Chester 1997:

Mobilna, omejena na SAB.

Po uvedbi DVB-T je treba pas 470 - 862 MHz pregledati za
470-862 MHz za DVB- moåQR ERGRþo rabo.
T
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH 6$% 
Brezvrviþni mikrofoni.

DVB-T

Radioastronomske meritve spektra in VLBI.

614 - 790
MHz

RADIODIFUZNA

SAB

Mobilna

Brezvrviþni mikrofoni.
DVB-T

Dogovori Stockholm
61+ Chester 1997:

EU13

Mobilna omejena na SAB.
470-862 MHz za DVB- Po uvedbi DVB-T je treba pas 470 - 862 MHz pregledati za
T
moåQR ERGRþo rabo.
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH

6$% 

Brezvrviþni mikrofoni.

790 - 838
MHz

RADIODIFUZNA

SAB

SI.01C: drå.

EU2

Mobilna

Brezvrviþni mikrofoni.

EU13

DVB-T

Dogovori Stockholm
61+ Chester 1997:

RADIODIFUZIJA

SAB

SI.01C: drå

EU2

MOBILNA

Brezvrviþni mikrofoni.

Dogovori Stockholm
61+ Chester 1997:

EU13

Mobilna, omejena na SAB in taktiþne radiorelejne zveze.
470-862 MHz za DVB- Po uvedbi DVB-T je treba pas 470 - 862 MHz pregledati za
T
moåQR ERGRþo rabo.
Obrambni sistemi.

838 - 862
MHz

DVB-T

MOBILNA primarna, omejena na taktiþne radiorelejne zveze.
470-862 MHz za DVB- SAB, mobilna na sekundarni osnovi.
T
Po uvedbi DVB-T je treba pas 470 - 862 MHz pregledati za
moåQR ERGRþo rabo.
PomoåQH VWRULWYH UDGLRGLIX]LMH

6$% 

Brezvrviþni mikrofoni.
Obrambni sistemi.

862 - 870
MHz

MOBILNA

Brezvrviþni telefoni.

SI.02: SRD

EU2

SRD

SI.07: CT2.

EU13

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC/(97)06.: Socialni alarm: 869.2-869.25 MHz

ERC/REC 70-03

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

ERC/DEC/(97)06

T/R 25-08:

K-MOB: Enojna frekvenca.

Brezvrviþni telefoni
SRD:-razno: 868 - 870 MHz. Socialni alarm: 869.2 -869.25 MHz.
Brezvrviþni mikrofoni: 863 - 865 MHz.
Obrambni sistemi.

870 - 876
MHz

MOBILNA

Digitalna kopenska
mobilna.

SI.06: TETRA

EU2

SI.11: T/R25-08

EU13

TETRA, za civilno
uporabo.

ERC/DEC(96)04

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.

T/R 22-05

T/R 22-05: Trunking.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 870-915 MHz,

Du= +45 MHz.

Digitalna kopenska mobilna.
TETRA
Obrambni sistemi.

876 - 880
MHz

MOBILNA

Digitalna kopenska
mobilna.

SI.11: T/R25-08

EU2

T/R 25-09

EU13

UIC åHOH]QLãNL VLVWHPL

T/R 25-09.: UIC: 876-880/921-925 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 870-915 MHz,

Du= +45 MHz.

Digitalna kopenska mobilna.
UIC åHOH]QLãNL VLVWHPL

880 - 890
MHz

MOBILNA

EGSM

SI.08: CT1+.

EU2

SI.11: T/R25-08

EU13

ERC/DEC/(97)02

ERC/DEC/(97)02,: EGSM: 880-890/ 925-935 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 870-915 MHz,
EGSM
Obrambni sistemi.

Du= +45 MHz.

6WUDQ   âW 
Radio-frekv. pas

8UDGQL OLVW 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH

   

Radijske storitve

Predvidena uporaba

(&$ RSRPEH

Slovenske opombe

VNXSQD HYURSVND UD]SRUHGLWHY

890 - 915
MHz

MOBILNA

GSM.

SI.09: CT1.

EU13

SI.11: T/R25-08

EU14

ERC/DEC/(94)01

ERC/DEC/(94)01,: GSM: 890-915/ 935-960 MHz
T/R 25-08: K-MOB: ML 870-915 MHz,

Du= +45 MHz.

GSM.
Obstojeþa celiþna omreåMD

915 - 921
MHz

MOBILNA

Digitalna kopenska
mobilna.

SI.06: TETRA

EU2

SI.11: T/R25-08

EU13

TETRA, za civilno
uporabo.

ERC/DEC(96)04

EU14

T/R 22-05

ERC/DEC(96)04: TETRA: (385-390/ 395-399.9 MHz), 410-430
MHz, (450-470 MHz), 870-876/ 915-921 MHz.
T/R 22-05: Trunking.: 380-390/ 390-400 MHz, 410-420/ 420430 MHz, 450-460/ 460-470 MHz, 870-888/ 915-933 MHz
T/R 25-08: K-MOB: FB 915-960 MHz, Du= -45 MHz.
Digitalna kopenska mobilna.
TETRA
Obrambni sistemi.

921 - 925
MHz

MOBILNA

Digitalna kopenska
mobilna.

SI.11: T/R25-08

EU2

T/R 25-09

EU13,

UIC åHOH]QLãNL VLVWHPL

EU14
T/R 25-09.:

UIC: 876-880/ 921-925 MHz

T/R 25-08:

K-MOB: FB 915-960 MHz,

Du= -45 MHz.

Digitalna kopenska mobilna.
UIC åHOH]QLãNL VLVWHPL
Obrambni sistemi.

925 - 935
MHz

MOBILNA

EGSM

SI.08: CT1+.

EU2

SI.11: T/R25-08

EU13

ERC/DEC/(97)02

EU14
ERC/DEC/(97)02, EGSM: 880-890/ 925-935 MHz
T/R 25-08:

K-MOB: FB 915-960 MHz,

Du= -45 MHz.

EGSM
Obrambni sistemi.

935 - 942
MHz

MOBILNA

GSM.

SI.11: T/R25-08

EU13

ERC/DEC/(94)01

EU14
ERC/DEC/(94)01,: GSM: 890-915/ 935-960 MHz
T/R 25-08:

K-MOB: FB 915-960 MHz,

Du= -45 MHz.

GSM.

942 - 960
MHz

MOBILNA

GSM.

SI.09: CT1.

EU13

SI.11: T/R25-08

ERC/DEC/(94)01, GSM: 890-915/ 935-960 MHz

ERC/DEC/(94)01

T/R 25-08:

K-MOB: FB 915-960 MHz,

Du= -45 MHz.

GSM.

960 - 1215
MHz
1215 - 1240
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

DME, TACAN,

SI.01C: drå

SSR, MIDS

Letalski, varnostni, navigacijski in informacijsko distribucijski
sistemi (DME. TACAN, SSR, MIDS)

S5.328
RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
(vesolje - Zemlja)
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA
S5.329, S5.331

SI.01C: drå
Radarski in navigacijski
sistemi in aktivni senzorji.
GNSS

Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji.
GNSS, globalni satelitski navigacijski sistem.
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1240 - 1260
MHz

RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

SI.01C: drå
Radarski in navigacijski
sistemi in aktivni senzorji.

Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji.
GNSS, globalni satelitski navigacijski sistem.

GNSS

RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
(vesolje - Zemlja)
RADIONAVIGACIJSKA
Radioamaterska
S5.329, S5.331, S5.332

1260 - 1270
MHz

RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Radarski in navigacijski
SI.01C: drå
sistemi in aktivni senzorji.

Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji.

Radarski in navigacijski
SI.01C: drå
sistemi in aktivni senzorji.

Radarji za ugotavljanje profila vetra, med 1270 MHz in 1295 MHz.

RA raba,

Radioastronomija: opazovanje spektralnih linij, 1330 - 1400 MHz.

Radarski in navigacijski
sistemi.

Radarski in navigacijski sistemi.

RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA
Radioamaterska
Satelitska radioamaterska
S5.282, S5.331, S5.332

1270 - 1300
MHz

RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji.

RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA
Radioamaterska
S5.331

1300 - 1350
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.337
RADIOLOKACIJSKA
S5.149

1350 - 1400
MHz

FIKSNA

RA raba,

SI.01C: drå

EU2

RADIOLOKACIJSKA

Fiksni linki majhnih
kapacitet.

EU15

EU15

T/R 13- 01

EU15A

MOBILNA
S5.149, S5.339

T/R 13- 01 :

FIX: Annex A: 1350-1375 MHz, Du= +142 MHz
Annex B: 1375-1400 MHz, Du= +52 MHz.

Radioastronomija: opazovanje spektralnih linij, 1330 - 1400 MHz.
Fiksni linki majhnih kapacitet.
Obrambni sistemi.

1400 - 1427
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivne uporabe.

EU15

EU15
Pasivne uporabe.

RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340 S5.341

1427 - 1452
MHz

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (Zemlja vesolje)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
S5.341

Fiksni linki majhnih
kapacitet.

SI.01C: drå

EU2

EU15

EU15A

T/R 13- 01

EU15
T/R 13- 01, :

FIX: Annex B: 1427-1452 MHz, Du= -52 MHz.

Fiksni linki majhnih kapacitet.
Obrambni sistemi.
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1452 - 1492
MHz

RADIODIFUZNA S5.345
SATELITSKA
RADIODIFUZNA S5.345

T-DAB: posebni
dogovor Wiesbaden 1995.

SI.14: linki

EU15

EU15

T/R 52-02.:
T-DAB: 87.5-108 MHz, (47-68 MHz, 174-222
MHz, 222-230 MHz, 230-240 MHz, 1452-1492 MHz)

T/R 52-02

T-DAB: posebni dogovor Wiesbaden 1995.

Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.341

1492 - 1517
MHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Fiksni linki majhnih
kapacitet.

S5.341

SI.01C: drå

EU2

SI.14: linki

EU15

EU15

EU15A

T/R 13- 01

T/R 13- 01,

FIX: Annex A: 1492-1517 MHz, Du= -142 MHz.

Fiksni linki majhnih kapacitet.
Obrambni sistemi.

1517 - 1525
MHz

FIKSNA

Enosmerni fiksni linki

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

SI.01C: drå

EU2

SI.14: linki

EU15

EU15

EU15A

S5.341

Enosmerni fiksni linki
Obrambni sistemi.

1525 - 1530
MHz

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (vesolje Zemlja)

Enosmerni fiksni linki.

SI.14: linki

EU15

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

Enosmerni fiksni linki.
Mobilni satelitski sistemi.

FIKSNA
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
S5.341, S5.351, S5.354

1530 - 1533
MHz

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (vesolje Zemlja)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja) S5.353A,
Satelitsko raziskovanje Zemlje
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.341, S5.351, S5.354

1533 - 1535
MHz

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (vesolje Zemlja)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja) S5.353A,
Satelitsko raziskovanje Zemlje
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.341, S5.351, S5.354

1535 - 1544
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

S5.341, S5.351, S5.353A ,
S5.354

1544 - 1545
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
S5.341, S5.354, S5.356

Iskalni in reševalni
satelitski sistemi skupaj z
GMDSS.

EU15

EU15
Iskalni in reševalni satelitski sistemi skupaj z GMDSS.
Mobilni satelitski sistemi.

Mobilni satelitski sistemi.

1545 - 1555
MHz

SATELITSKA MOBILNA (R) Mobilni satelitski sistemi.
(vesolje - Zemlja)

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

S5.341, S5.351, S5.354,
S5.357, S5.357A

1555 - 1559
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
S5.341, S5.351, S5.354

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.
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1559 - 1610
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

GNSS

EU15

EU15
GNSS

SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
(vesolje - Zemlja)
S5.341

1610 - 1610.6
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

S-PCS

EU15

EU15

ERC/DEC/(97)03

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS).

S5.341, S5.364, S5.366,
S5.367, S5.368, S5.371, S5.372

1610.6 - 1613.8
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

S-PCS

EU15

EU15

RA raba

ERC/DEC/(97)03

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz.

RADIOASTRONOMSKA

1613.8 - 1626.5
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS).

S5.149, S5.341, S5.364,
S5.366, S5.367, S5.368,
S5.371, S5.372

Pomemben pas za radioastronomsko opazovanje spektralnih linij.

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Radioastronomska uporaba.

S-PCS

EU15

EU15

ERC/DEC/(97)03

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje) S5.364

Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS).

Satelitska mobilna (vesolje Zemlja)
S5.341, S5.365, S5.366,
S5.367, S5.368, S5.371, S5.372

1626.5 - 1645.5
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

S5.341, S5.351, S5.353A,
S5.354

1645.5 - 1646.5
MHz
1646.5 - 1656.5
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Iskalni in reševalni
satelitski sistemi.

S5.341, S5.354, S5.375

GMDSS.

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Iskalni in reševalni satelitski sistemi.
GMDSS (globalni pomorski varnostni sistem).

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

S5.341, S5.351, S5.354,
S5.357A, S5.376

1656.5 - 1660
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

S5.341, S5.351, S5.354, S5.374

1660 - 1660.5
MHz

RADIOASTRONOMSKA

Mobilni satelitski sistemi.

SI.01C: drå

EU15

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

RA raba

EU15

VLBI.

VLBI

Mobilni satelitski sistemi.

S5.149, S5.341, S5.351,
S5.354, S5.376A

1660.5 - 1668.4
MHz

Radioastronomska uporaba.
Pomemben pas za radioastronomsko opazovanje spektralnih linij.

RADIOASTRONOMSKA

Mobilni sistemi.

SI.01C: drå

EU2

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

RA raba

EU15

EU15A

VLBI

EU15

Fiksna

Radioastronomska raba.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Mobilni sistemi.
Pas za radioastronomske meritve spektra in meritve z VLBI.

S5.149, S5.341, S5.379A

1668.4 - 1670
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

RA raba

SI.01C: drå

EU2

Mobilni sistemi.

EU15

EU15A

FIKSNA

Meteorološka raba.

EU15

RADIOASTRONOMSKA

Pomemben pas za radioastronomijo.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Mobilni sistemi.

S5.149, S5.341

Meteorološka raba.
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1670 - 1675
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

TFTS (zemlja-zrak).

EU15

EU15

Meteorološka raba.

ERC/DEC/(92)01

ERC/DEC/(92) 01: TFTS:

T/R 42-01

T/R 42-01: TFTS: zemlja-zrak: 1670-1675 MHz, Du= +130MHz

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

1670-1675/ 1800-1805 MHz

Prizemeljski letalski telefonski sistem -TFTS (zemlja-zrak).
Meteorološka raba.

MOBILNA S5.380
Fiksna
S5.341

1675 - 1690
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Mobilni sistemi.

SI.01C: drå

EU2

Meteorološka uporaba.

EU15

EU15A

FIKSNA

EU15

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

Mobilni sistemi.
Meteorološka uporaba.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
S5.341

1690 - 1700
MHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Meteorološka uporaba.

SI.01C: drå

EU2

EU15

EU15A

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

EU15
Meteorološka uporaba.

Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.341

1700 - 1710
MHz

FIKSNA

Meteorološka uporaba.

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

SI.01C: drå

EU2

EU15

EU15A
EU15
Meteorološka uporaba.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.341

1710 - 1785
MHz

FIKSNA

EU15

EU15

MOBILNA

DCS 1800

ERC/DEC/(95)03

ERC/DEC/(95)03: DCS1800:

S5.149, S5.341, S5.385

T/R 22- 07

T/R 22- 07:

1710-1785/ 1805-1880 MHz

DCS1800

Digitalni celiþni sistem (DCS 1800).

1785 - 1800
MHz

FIKSNA

Mobilni sistemi.

SI.01C: drå

EU2

MOBILNA

Radio mikrofoni

EU15

EU15
Mobilni sistemi.
Radio mikrofoni (v preverjanju).

1800 - 1805
MHz

MOBILNA S5.380

TFTS (zrak-Zemlja).

Fiksna

EU15

EU15

ERC/DEC/(92)01

ERC/DEC/(92) 01: TFTS:

T/R 42-01

T/R 42-01: TFTS: zemlja-zrak: 1670-1675 MHz, Du= +130MHz

1670-1675/ 1800-1805 MHz

Prizemeljski letalski telefonski sistem -TFTS (zrak-Zemlja).

1805 - 1880
MHz

FIKSNA

DCS 1800

MOBILNA

EU15

EU15

ERC/DEC/(95)03

ERC/DEC/(95)03. DCS1800: 1710-1785/ 1805-1880 MHz

T/R 22- 07

T/R 22- 07.

DCS1800:

Digitalni celiþni sistem (DCS 1800).

1880 - 1885
MHz

MOBILNA

DECT

Fiksna

EU15

EU15

ERC/DEC/(94)03

ERC/DEC/(94) 03: DECT:

1880-1900 MHz.

T/R 22-02

T/R 22-02:

1880-1900 MHz.

DECT:

Digitalne evropske brezvrviþne telekomunikacije (DECT).

1885 - 1900
MHz

MOBILNA

EU15

EU15

Fiksna

DECT

ERC/DEC/(94)03

ERC/DEC/(94) 03. DECT:

1880-1900 MHz.

S5.388

T/R 22-02

T/R 22-02:

1880-1900 MHz.

DECT:

Digitalne evropske brezvrviþne telekomunikacije (DECT).
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1900 - 1980
MHz

FIKSNA

EU15

EU16

MOBILNA

IMT-2000

ERC/DEC/(97)07

EU15

S5.388

ERC/DEC/(00)01

ERC/DEC/(97)07: UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz
ERC/DEC/(00)01 prizemeljski UMTS 1900-1980 MHz, 20102025 MHz, 2110-2170 MHz,
Mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT-2000).

1980 - 2010
MHz

FIKSNA

IMT-2000

EU15

EU16

MOBILNA

S-PCS

ERC/DEC/(97)03

EU15

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

ERC/DEC/(97)04
ERC/DEC/(97)07

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz

S5.388, S5.389A

ERC/DEC/(99)25

ERC/DEC/(97)04

S-PCS:

1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz

ERC/DEC/(97)07. UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz
ERC/DEC/(99)25
2110-2170 MHz

UMTS: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz,

IMT-2000, satelitski del.
Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS).

2010 - 2025
MHz

FIKSNA

IMT-2000

EU15

EU16

MOBILNA

ERC/DEC/(97)07

EU15

S5.388

ERC/DEC/(99)25

ERC/DEC/(97)07. UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz

ERC/DEC/(00)01

ERC/DEC/(99)25
2110-2170 MHz

UMTS: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz,

ERC/DEC/(00)01 prizemeljski UMTS 1900-1980 MHz, 20102025 MHz, 2110-2170 MHz,
Mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT-2000).

2025 - 2110
MHz

FIKSNA

Fiksne usmerjene zveze.

SI.01B: drå

EU2

MOBILNA S5.391

Vesoljske znanstvene
storitve.

SI.01C: drå

EU16A

EU15

EU15

Mobilni sistemi.

T/R 13-01

T/R 13-01,

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (Zemlja - vesolje)
(vesolje - vesolje)

FIX: Annex C : 2025-2110 MHz, Du= +175 MHz.

Fiksne usmerjene zveze.

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (Zemlja vesolje) (vesolje - vesolje)

Vesoljske znanstvene storitve.
Mobilni sistemi.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(Zemlja - vesolje) (vesolje vesolje)
S5.392

2110 - 2120
MHz

EU15

EU15

MOBILNA

ERC/DEC/(97)07

EU16

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (globoko vesolje)
(Zemlja - vesolje)

ERC/DEC/(99)25

ERC/DEC/(97)07. UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz

FIKSNA

IMT-2000

ERC/DEC/(00)01

ERC/DEC/(99)25
2110-2170 MHz

S5.388

UMTS: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz,

ERC/DEC/(00)01 prizemeljski UMTS 1900-1980 MHz, 20102025 MHz, 2110-2170 MHz,
Mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT-2000).

2120 - 2170
MHz

FIKSNA

IMT-2000

EU15

EU15

MOBILNA

ERC/DEC/(97)07

EU16

S5.388

ERC/DEC/(99)25

ERC/DEC/(97)07. UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz

ERC/DEC/(00)01

ERC/DEC/(99)25
2110-2170 MHz

UMTS: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz,

ERC/DEC/(00)01 prizemeljski UMTS 1900-1980 MHz, 20102025 MHz, 2110-2170 MHz,
Mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT-2000).
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2170 - 2200
MHz

FIKSNA

IMT-2000, satelitski del.

EU15

EU15

MOBILNA

S-PCS

ERC/DEC/(97)03

EU16

ERC/DEC/(97)04

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)

ERC/DEC/(97)07

ERC/DEC/(97)04

S5.388, S5.389A

S-PCS:

1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz

ERC/DEC/(97)07. UMTS: 1900-1980 MHz, 1980-2010 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2170-2200 MHz
IMT-2000, satelitski del.
Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS)

2200 - 2290
MHz

VESOLJSKA
UPRAVLJALNA (vesolje Zemlja) (vesolje - vesolje)

Fiksne usmerjene zveze.

SI.01B: drå

EU15

Vesoljske znanstvene
storitve.

EU15

EU16A

T/R 13-01

T/R 13-01,

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(vesolje - Zemlja) (vesolje vesolje)

Mobilni sistemi.

Fiksne usmerjene zveze.

RA raba

Vesoljske znanstvene storitve.

VLBI.

Mobilni sistemi.

FIX: Annex C: 2200-2290 MHz, Du= -175 MHz .

Radioastronomija: VLBI.

FIKSNA
MOBILNA, S5.391
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)
(vesolje - vesolje)
S5.392

2290 - 2300
MHz

FIKSNA

Mobilni sistemi.

SI.01B: drå

EU2

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RA raba

EU15

EU15

VLBI.

Mobilni sistemi.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (globoko vesolje)
(vesolje - Zemlja)

2300 - 2400
MHz

Radioastronomija: VLBI.

FIKSNA

Mobilni sistemi.

SI.10: ENG/OB.

EU2

MOBILNA

Deli pasu se uporabljajo
za zrakoplovno
telemetrijo.

EU15

EU15

ERC/REC 25-10

ERC/REC 62-02: Zrakoplovna telemetrija: 2300-2330 MHz,
2330-2400 MHz (razširitev).

Radioamaterska
Radiolokacijska

ERC/REC 62-02

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

S5.150

Mobilni sistemi.
Deli pasu se uporabljajo za zrakoplovno telemetrijo, na nacionalni
osnovi.

2400 - 2450
MHz

FIKSNA

SRD

SI.02: SRD

EU2

MOBILNA

ISM

SI.03: ISM

EU15

Radioamaterska

RLAN

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Satelitska radioamaterska

RFID.

EU15

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ERC/REC 25-10

SRD, ISM

ERC/REC 70-03

Radijsko lokalno omreåMH

S5.150, S5.282

5/$1 

Radiofrekvenþni identifikatorji (RFID).

2450 - 2483.5
MHz

FIKSNA

SRD

SI.02: SRD

EU2

MOBILNA

ISM

SI.03: ISM.

EU15

S5.150

RLAN

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

RFID.

EU15

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ERC/REC 25-10

SRD, ISM

ERC/REC 70-03

Radijsko lokalno omreåMH

5/$1 

Radiofrekvenþni identifikatorji (RFID).

2483.5 - 2500
MHz

FIKSNA

S-PCS

SI.03: ISM.

EU15

MOBILNA

ISM

SI.10: ENG/OB.

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)

EU15

ERC/DEC/(97)03: S-PCS: 1610-1626.5 MHz,, 1980-2010
MHz, 2170-2200 MHz, 2483.5-2500 MHz

ERC/DEC/(97)03

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

S5.150, S5.371, S5.398,
S5.399, S5.402

ERC/REC 25-10

Sistemi satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS).
ISM
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2500 - 2520
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)

Mobilni satelitski sistemi.

Fiksna

SI.10: ENG/OB.

EU15

EU15

Mobilni satelitski sistemi.

ERC/REC 25-10

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.403, S5.414

2520 - 2655
MHz

FIKSNA

SI.10: ENG/OB.

EU2

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Fiksni linki.

EU15

EU15

T/R 13-01

T/R 13-01,

S5.339, S5.403

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

FIX: Annex D: 2520-2670 MHz, fo= 2595 MHz..

Fiksni linki.
Obrambni sistemi.

2655 - 2670
MHz

FIKSNA

Fiksni linki.

EU15

EU2

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Mobilni sistemi.

T/R 13-01

EU15

RA raba

T/R 13-01,

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(pasivno)

FIX: Annex D: 2520-2670 MHz, fo= 2595 MHz.

Fiksni linki.
Mobilni sistemi.

Radioastronomska

Radioastronomske meritve spektra.

Raziskovanje v vesolju
(pasivno)
S5.149, S5.420

2670 - 2690
MHz

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Mobilni satelitski sistemi.

EU15

RA raba

EU15
Mobilni satelitski sistemi.

Fiksna

Radioastronomske meritve spektra.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
Radioastronomska
S5.149, S5.419, S5.420

2690 - 2700
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba..

Pasivna raba..

RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340

2700 - 2900
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA,
S5.337

Radarji in navigacijski
sistemi.

SI.01C: drå

Radarji in navigacijski sistemi.
Meteorološki radarji

Meteorološki radarji

Radiolokacijska
S5.423

2900 - 3100
MHz

Radarji

SI.01C: drå

Radarji

Radarji in aktivni senzorji

SI.01C: drå

Radarji in aktivni senzorji

RADIOLOKACIJSKA

Radarji

SI.01C: drå

Radarji

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

Sistemi radijskega
fiksnega dostopa.

ERC/REC 14-03

EU17A

ERC/REC 25-10

ERC/REC 14-03

MOBILNA

P-MP

RADIONAVIGACIJSKA,
S5.426
Radiolokacijska
S5.425, S5.427

3100 - 3300
MHz

RADIOLOKACIJSKA
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(aktivno)
Raziskovanje vesolja (aktivno)
S5.149

3300 -3400
MHz
3400 - 3500
MHz

P-P/P-MP: 3410-3500 MHz, 3500-3600 MHz

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

Amaterska

Gornja meja za radarje na letalih je 3410 MHz.

Radiolokacijska

Fiksni linki.
Sistemi radijskega fiksnega dostopa.
Fiksna vkljuþuje dostop toþka/ veþ toþk (P-MP).
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3500 - 3600
MHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

Sistemi radijskega
fiksnega dostopa.

SI.14: linki

ERC/REC 14-03

ERC/REC 14-03

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ERC/REC 25-10

Fiksni linki.

MOBILNA

P-P/P-MP: 3410-3500 MHz, 3500-3600 MHz

Sistemi radijskega fiksnega dostopa.

3600 - 4200
MHz

FIKSNA

Fiksni linki

SI.14: linki

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

Telekomunikacijski
sateliti

ERC/REC 12-08

ERC/REC 12-08, FIX:
Annex A: 3600-4200 MHz, Du= 320 MHz, fo= 3900 MHz.
Annex B: 3800-4200 MHz, Du= 213 MHz, fo= 4000 MHz.
Fiksni linki s srednjo/visoko kapaciteto (v razvoju).
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD

4200 - 4400
MHz
4400 - 4500
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Radijski višinomeri.

S5.438, S5.440

Uporaba satelitov za
merjenje temperature
morske gladine.

FIKSNA

Globalni linki.

MOBILNA

SI.01C: drå

EU18
Radijski višinomeri.
Uporaba satelitov za merjenje temperature morske gladine

SI.01B: drå

EU2

ERC/REC 25-10

EU20
EU27
Harmoniziran vojaški pas.za fiksne in mobilne sisteme. Obrambni
sistemi.
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
Globalni linki.

4500 - 4800
MHz

FIKSNA

Globalni linki.

SI.01B: drå

EU20

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.441

Telekomunikacijski
sateliti

ERC/REC 25-10

EU27
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

MOBILNA

Frekvenþni plan za fiksne satelite v 4500 - 4800 MHz.
Harmoniziran vojaški pas.za fiksne in mobilne sisteme. Obrambni
sistemi.
Globalni linki.
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih prizemnih postaj.

4800 - 4990
MHz

FIKSNA

RA raba

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

SI.01B: drå

EU20

ERC/REC 25-10

EU27
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

Radioastronomska

Harmoniziran vojaški pas.za fiksne in mobilne sisteme. Obrambni
sistemi.

S5.149, S5.339

V nekaterih dråDYDK UD]LVNRYDQMH YHVROMD LQ ((6

UD]LVNRYDQMH

=HPOMHSDVLYQR QDG  0+]

Radioastronomske meritve spektra.

4990 - 5000
MHz

FIKSNA

RA raba

MOBILNA razen zrakoplovne VLBI.
mobilne

SI.01B: drå

EU20

ERC/REC 25-10

EU27
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomske meritve spektra in VLBI.

S5.149

5000 - 5030
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Harmoniziran vojaški pas.za fiksne in mobilne sisteme.
RA raba

SI.01C: drå

V nekaterih dråDYDK SUHGYLGHQR ]D ]UDNRSORYQR UDGLRQDYLJDFLMR LQ
]D ILNVQH VDWHOLWVNH VWRULWYH

VLBI.

Radioastronomska opazovanja z VLBI.

Radioastronomska
Raziskovanje v vesolju
(pasivno)
S5.367, S5.444

5030 - 5150
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.367, S5.444, S5.444A

MLS

SI.01C: drå

EU18
V nekaterih dråDYDK SUHGYLGHQR ]D ]UDNRSORYQR UDGLRQDYLJDFLMR
V nekaterih dråDYDK Y XSRUDEL ILNVQD VDWHOLWVND VWRUWHY
Mikrovalovni pristajalni sistem (MLS).
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5150 - 5250
MHz

MOBILNA
FIKSNA SATELITSKA
(Zemlja-vesolje) S5.447A

Napajalni linki za
satelitske mobilne
storitve.

S5.446, S5.447, S5.447C

HIPERLAN

SI.01C: drå
SI.02: SRD
ERC/DEC/(99)23
T/R 22-06
ERC/REC 70-03

ERC/DEC/(99)23
MHz

HIPERLAN: 5150-5350 MHz, 5470 – 5725

T/R 22-06:
HIPERLAN: 5150-5250 MHz, 5250-5300 MHz,
17.1-17.3 GHz.
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
V nekaterih dråDYDK SUHGYLGHQR ]D ]UDNRSORYQR UDGLRQDYLJDFLMR LQ
]D ILNVQH VDWHlitske storitve.
Napajalni linki za satelitske mobilne storitve.
HIPERLAN

5250 - 5255
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
Mobilna

Ciljni radarji.

SI.02: SRD

EU22

VTS

ERC/DEC/(99)23

Vremenski radarji.

ERC/REC 70-03

ERC/DEC/(99)23
MHz

Doloþanje pozicije.

T/R 22-06

HIPERLAN: 5150-5350 MHz, 5470 – 5725

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
T/R 22-06:
HIPERLAN: 5150-5250 MHz, 5250-5300 MHz,
17.1-17.3 GHz.

Taktiþni radarji.
Aktivni senzorji

S5.447D, S5.448A

HIPERLAN, 5250 - 5300 MHz razširjen pas na nacionalni osnovi .
Ciljni radarji.
Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).
Zemeljski in avionski vremenski radarji.
Taktiþni radarji.
Doloþanje pozicije.
Aktivni senzorji

5255 - 5350
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno) S5.448A
RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
Mobilna

Ciljni radarji.

SI.02: SRD

VTS

ERC/REC 70-03

EU22
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Vremenski radarji.

T/R 22-06

Doloþanje pozicije.

T/R 22-06:
HIPERLAN: 5150-5250 MHz, 5250-5300 MHz,
17.1-17.3 GHz.

Taktiþni radarji.

HIPERLAN, 5250 - 5300 MHz razširjen pas na nacionalni osnovi.

Aktivni senzorji.

Ciljni radarji.
Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).

S5.448A

Zemeljski in avionski vremenski radarji.
Taktiþni radarji.
Doloþanje pozicije.
Aktivni senzorji.

5350 - 5450
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA ,
S5.449
Fiksna

Ciljni radarji.

SI.01C: drå

EU22

VTS

Ciljni radarji.

Vremenski radarji.

Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).

Doloþanje pozicije.

Zemeljski in avionski vremenski radarji.

Taktiþni radarji.

Taktiþni radarji.

Aktivni senzorji

Doloþanje pozicije.
Aktivni senzorji

Radiolokacijska
S5.448B

5450 - 5460
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA ,
S5.449
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
Radiolokacijska

Ciljni radarji.

SI.01C: drå

Ciljni radarji.

Vremenski radarji.

Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).

Doloþanje pozicije.

Zemeljski in avionski vremenski radarji.

Taktiþni radarji.

Taktiþni radarji.

Aktivni senzorji

Doloþanje pozicije.
Aktivni senzorji

S5.448B

5460 - 5470
MHz

EU22

VTS

RADIONAVIGACIJSKA
S5.449

Ciljni radarji.

SI.01C: drå

EU22

VTS

Ciljni radarji.

Radiolokacijska

Vremenski radarji.

Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).

Doloþanje pozicije.

Zemeljski in avionski vremenski radarji.

Taktiþni radarji.

Doloþanje pozicije.
Taktiþni radarji.
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5470 - 5650
MHz

POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA

Ciljni radarji.

SI.01C: drå

EU22

VTS

ERC/DEC/(99)23

Radiolokacijska

Vremenski radarji.

ERC/DEC/(99)23
MHz

S5.452

Doloþanje pozicije.

Ciljni radarji.

Taktiþni radarji.

Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).

HIPERLAN: 5150-5350 MHz, 5470 – 5725

Zemeljski in avionski vremenski radarji.
Doloþanje pozicije.
Taktiþni radarji.

5650 - 5725
MHz

RADIOLOKACIJSKA

Ciljni radarji.

EU22

Radioamaterska

VTS

EU17

S5.282

Vremenski radarji.

EU23

Doloþanje pozicije.

Amaterska satelitska storitev (Zemlja-vesolje), 5650 - 5670 MHz
po RR, S5.282.

Taktiþni radarji.

Ciljni radarji.
Ladijski radarji in radarji za nadzor ladijskega prometa (VTS).
Zemeljski in avionski vremenski radarji.
Doloþanje pozicije.
Taktiþni radarji.

5725 - 5850
MHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

Necivilna radiolokacija.

SI.02: SRD

EU22

Vremenski radarji.

SI.03: ISM.

EU23

RADIOLOKACIJSKA

ISM

ERC/DEC/(92)02

Radioamaterska

SRD

ERC/REC 70-03

ERC/DEC/(92)02. RTTT:
63-64 GHz, 76-77 GHz.

Mobilna

RTTT

5.795-5.805 GHz, 5.805-5.815 GHz,

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
Amaterska satelitska storitev (vesolje- Zemlja), 5830 - 5850 MHz
po RR , S5.282.

S5.150

RTTT v pasu 5805-5815 MHz na nacionalni osnovi.
Necivilna radiolokacija.
Zemeljski in avionski vremenski radarji.
ISM+SRD-razno: 5725 - 5875 MHz.
RTTT: 5795 - 5805 MHz

5850 - 5925
MHz

FIKSNA SATELITSKA

TK-sateliti.

SI.02: SRD

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

(Zemlja - vesolje)

ISM

SI.03: ISM.

FIKSNA

SRD

ERC/REC 70-03

Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD
ISM+SRD-razno: 5725 - 5875 MHz.

MOBILNA
S5.150

5925 - 6425
MHz

FIKSNA

Fiksni linki

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

TK-sateliti.

ERC/REC 14-01

ERC/REC 14-01: FIX:

5925-6425 MHz, Du= 252.04 MHz,
fo= 6175.0 MHz.

Fiksni linki s srednjo/visoko kapaciteto.
Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj.
Prednost imajo civilna omreåMD

6425 - 7075
MHz

FIKSNA

Fiksni linki .

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.441

TK-sateliti.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(pasivno)

Napajalni linki za MSS.

ERC/REC 14-02

ERC/REC 14-02: FIX:

6425-7125 MHz, Du= 340 MHz,
fo= 6770 MHz.

EESS, satelitsko raziskovanje Zemlje, meritve temperature morske
gladine.

Satelitska fiksna.

Fiksni linki s srednjo/visoko kapaciteto.
Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj.

S5.149, S5.440, S5.458,
S5.458A, S5.458B, S5.458C

Prednost imajo civilna omreåMD
Satelitska fiksna planirana 6725-7025 MHz
Napajalni linki za mobilne satelitske storitve (MSS) v pasu 6925 7075 MHz.

7075 - 7125
MHz

FIKSNA

Fiksni linki.

ERC/REC 14-02

ERC/REC 14-02:

FIX:

6425-7125 MHz, Du= 340 MHz,
fo= 6770 MHz.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(pasivno)

EESS, meritve temperature morske gladine.

S5.458

Fiksni linki s srednjo/visoko kapaciteto.
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7125 - 7250
MHz

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
385.

ITU-R F.385

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
385.

SI.01C: drå

EU2

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

ITU-R F.385

EU27

MOBILNA

Satelitska mobilna.

FIKSNA
MOBILNA
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(Zemlja - vesolje)

EESS, meritve temperature morske gladine.
Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 385.

Raziskovanje vesolja (Zemlja vesolje)
Vesoljska upravljalna (Zemlja vesolje)
S5.458, S5.460

7250 - 7300
MHz

FIKSNA

Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.
FIKSNA in MOBILNA, v veþini NATO-dråDY QL Y XSRUDEL

S5.461

Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 385.

Satelitska mobilna 7250-7375 MHz

7300 - 7450
MHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
385.

SI.01C: drå

EU2

ITU-R F.385

EU27
Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.

Satelitska mobilna.

Fiksni linki po priporoþilu:

S5.461

7450 - 7550
MHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesolje Zemlja)

ITU-R, F. 385.

Satelitska mobilna 7250-7375 MHz
Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
385.

SI.01C: drå

EU2

ITU-R F.385

EU27
Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.

Meteorološki sateliti.

Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 385.

Meteorološki sateliti, omejeni na geostacionarne sisteme.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
S5.461A

7550 - 7750
MHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
385.

ITU-R F.385

Fiksni linki po
priporoþilu:

ITU-R F.386

EU27
Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

7750 - 7850
MHz

FIKSNA
SATELITSKA
METEOROLOŠKA (vesoljeZemlja) S5.461B

EU2

Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 385.

EU2
V nekaterih dråDYDh vojaška uporaba. Obrambni sistemi.

ITU-R F. 386.

Fiksni linki po priporoþilu:

Meteorološki sateliti.

Meteorološki sateliti, omejeni na ne-geostacionarne sisteme.

ITU-R, F. 386.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

7850 - 7900
MHz

FIKSNA

7900 - 8025
MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
MOBILNA
S5.461

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
386.

ITU-R F.386

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
386.

ITU-R F.386

V nekaterih dråDYDK YRMDãND XSRUDED Obrambni sistemi.
Fiksni linki po priporoþilu:

Satelitska mobilna 7900 8025 MHz.

ITU-R, F. 386.

EU2
EU27
Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.
FIKSNA in MOBILNA, nad 7975 MHz se naj v veþini NATOdråDY QH XSRUDEOMD
Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 386.

Satelitska mobilna 7900 - 8025 MHz.

8025 - 8175
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(vesolje - Zemlja)
FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
MOBILNA
S5.462A, S5.463

Fiksni linki po priporoþilu ITU-R F.386
: ITU-R F. 386.

EU2

Mobilna: 8025 - 8200
MHz.

Harmoniziran vojaški pas.za satelitske operacije. Obrambni sistemi.

EU27
Fiksni linki po priporoþilu :
Mobilna: 8025 - 8200 MHz.

ITU-R, F. 386.
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8175 - 8215
MHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(vesolje - Zemlja)

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
386.

FIKSNA

Mobilna: 8025 - 8200
MHz.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

ITU-R F.386

EU2
EU27
Harmoniziran vojaški pas.za satelitske operacije. Obrambni sistemi.
Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 386.

Mobilna: 8025 - 8200 MHz.

SATELITSKA
METEOROLOŠKA (Zemlja vesolje)
MOBILNA
S5.462A, S5.463

8215 - 8400
MHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
386.

ITU-R F.386

EU2
EU27
Harmoniziran vojaški pas.za operacije preko satelitov. Obrambni
sistemi.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(vesolje - Zemlja)

Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 386.

Fiksni linki po priporoþilu:

ITU-R, F. 386.

S5.462A, S5.463

8400 - 8500
MHz

8500 - 8550
MHz

FIKSNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)
S5.465

Fiksni linki po
priporoþilu:
ITU-R F.
386.

ITU-R F.386

Radioastronomska opazovanja z VBLI.

RA raba

Radiolokacijska

VBLI.

RADIOLOKACIJSKA

Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.

EU2

Nadzorni in ciljni radarji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

EU24

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.

8550 - 8650
MHz

RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.

EU2

Nadzorni in ciljni radarji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

Vesoljski aktivni senzorji.

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Vesoljski aktivni senzorji.

S5.469A

8650 - 8750
MHz

RADIOLOKACIJSKA

Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.
Nadzorni in ciljni radarji.

EU2
Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.
Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.

8750 - 8850
MHz

RADIOLOKACIJSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.470

Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.

EU2

Nadzorni in ciljni radarji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

Raziskovanje v vesolju

8850 - 9000
MHz

RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.472

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.

EU2

Nadzorni in ciljni radarji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

Raziskovanje v vesolju

9000 - 9200
MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.337

EU24

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Radionavigacijski sistemi,
npr. za pristajanje letal.

EU2

Nadzorni in ciljni radarji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

Radiolokacijska
Raziskovanje v vesolju

9200 - 9300
MHz

EU24

EU24

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Radionavigacijski sistemi, SI.02: SRD
npr. za pristajanje letal.
ERC/REC 70-03
Nadzorni in ciljni radarji.

EU2

Senzorji premikanja.

Raziskovanje v vesolju

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

S5.474

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.

RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.472

EU24
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Senzorji premikanja.
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9300 - 9500
MHz

EU2

Radiolokacijska

Radionavigacijski sistemi, SI.01C: drå
npr. za pristajanje letal.
SI.02: SRD
Nadzorni in ciljni radarji. ERC/REC 70-03

Raziskovanje v vesolju

Senzorji premikanja.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

RADIONAVIGACIJSKA
S5.476

S5.427, S5.474, S5.475

EU24
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Senzorji premikanja.

9500 - 9800
MHz

RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (aktivno)

Radionavigacijski sistemi, SI.01C: drå
npr. za pristajanje letal.
SI.02: SRD
Nadzorni in ciljni radarji. ERC/REC 70-03

EU2

Vesoljski aktivni senzorji.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

Senzorji premikanja.

EU24
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.

S5.476A

Vesoljski aktivni senzorji v pasu 9500 - 9800 MHz.
Senzorji premikanja.

9800 - 10000
MHz

RADIOLOKACIJSKA
Raziskovanje v vesolju
S5.479

Radionavigacijski sistemi, SI.02: SRD
npr. za pristajanje letal.
ERC/REC 70-03
Nadzorni in ciljni radarji.

EU2

Senzorji premikanja.

Civilni in necivilni radionavigacijski sistemi, npr. za pristajanje
letal.

EU24
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Ladijski, zemeljski in letalski nadzorni in ciljni radarji.
Senzorji premikanja.

10 - 10.15
GHz

FIKSNA

Necivilni radarji.

SI.10: ENG/OB.

EU2

MOBILNA

ENG/OB

ERC/REC 25-10

EU17A

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

ERC/REC 25-10: Koordinirane frekvence za ENG/OB za obþasno
uporabo.

S5.479

Necivilni radarji.
ENG/OB

10.15 - 10.30
GHz

SI.10: ENG/OB.

EU2

FIKSNA

P-MP,

MOBILNA

Civilni in necivilni radarji ERC/REC 25-10
(nizkih moþi) v doloþenih ERC/REC 12-05
podpasovih.

EU17A

ENG/OB

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

ERC/REC 12-05,
MHz.

FIX: Annex A: 10.15-10.30 GHz,

Du= 350

ENG/OB
Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).
Civilni in necivilni radarji (nizkih moþi) v doloþenih podpasovih.

10.30 - 10.45
GHz

FIKSNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna

Civilni in necivilni radarji SI.10: ENG/OB.
(nizkih moþi) v doloþenih ERC/REC 25-10
podpasovih.
ENG/OB

EU2
EU17
EU17A
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
ENG/OB
Civilni in necivilni radarji (nizkih moþi) v doloþenih podpasovih.

10.45 - 10.50
GHz

SI.10: ENG/OB.

FIKSNA

P-MP,

RADIOLOKACIJSKA

Civilni in necivilni radarji ERC/REC 25-10
(nizkih moþi) v doloþenih
podpasovih.

MOBILNA
Radioamaterska
Satelitska radioamaterska

ENG/OB

EU2
EU17
EU23
EU17A
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
ENG/OB
Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).
Civilni in necivilni radarji (nizkih moþi) v doloþenih podpasovih.

10.50 - 10.55
GHz

FIKSNA

P-MP,

SI.02: SRD

EU17A

MOBILNA

Senzorji premikanja .

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 12-05,

Radiolokacijska

ENG/OB

ERC/REC 25-10

FIX: Annex A: 10.50-10.65 GHz,
Du= -350 MHz.

ERC/REC 12-05

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

ERC/REC 70-03

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
ENG/OB
Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).
Senzorji premikanja
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10.55 - 10.60
GHz

FIKSNA

P-MP.

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Civilni in necivilni radarji SI.10: ENG/OB.
(nizkih moþi) v doloþenih ERC/REC 25-10
podpasovih.
ERC/REC 12-05
ENG/OB
ERC/REC 70-03

Radiolokacijska

SI.02: SRD

EU17A
ERC/REC 12-05, FIX: Annex A: 10.50-10.65 GHz, Du= -350
MHz.
ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.
ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
ENG/OB
Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).
Senzorji premikanja

10.60 - 10.65
GHz

FIKSNA

P-MP.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Pasivna raba.

ERC/REC 25-10

ERC/REC 12-05,

RA raba,

ERC/REC 12-05

RADIOASTRONOMSKA

VLBI.

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Meritve površinskih
emisij in padavin.

ENG/OB

ENG/OB

Pasivna raba.

FIX: Annex A: 10.50-10.65 GHz,
Du= -350 MHz.

Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Radioastronomske meritve spektra in VLBI.
Meritve površinskih emisij in padavin.

Radiolokacijska
S5.149

10.65 - 10.68
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

P-MP.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

Pasivna raba.

ERC/REC 25-10

Fiksne vkljuþujejo toþka/ veþ toþk (P-MP).

RA raba,

Pasivna raba.

VLBI.

Radioastronomske meritve spektra in VLBI.

Meritve površinskih
emisij in padavin.

Meritve površinskih emisij in padavin.
ENG/OB

ENG/OB

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.149

10.68 - 10.70
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

Radioastronomske meritve spektra in VLBI.

Meritve površinskih
emisij in padavin

Pasivna raba.
Meritve površinskih emisij in padavin

RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340

10.70 - 11.70
GHz

ERC/REC 12-06

ERC/REC 12-06:

FIX: 10.7-11.7 GHz.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.441,
S5.484

Satelitske fiksne v pasu
10,7-10,95/ 11,2-11,45
GHz v skladu z RR,
Dodatek 30B.

Fiksni linki.

Satelitska radiodifuzna, v
skladu z RR, Dodatek S30

Bodoþa uporaba tega psu za zveze toþka z veþ toþkami za
distribucijo kabelske TV zavisi od sprememb RR Dodatek
S30&S30A.

Kopenska satelitska mobilna
(vesolje - Zemlja)

Satelitske fiksne v pasu 10,7-10,95/ 11,2-11,45 GHz v skladu z RR,
Dodatek 30B.

Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

11.70 - 12.50
GHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Napajalne (prikljuþne)
povezave.

Satelitska radiodifuzna, v skladu z RR, Dodatek S30
Napajalne (prikljuþne) povezave, planirane v pasu 11,7-12,5 GHz.

S5.487, S5.487A, S5.492

12.50 - 12.75
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A

Fiksna satelitska raba.

Nosilci majhne gostote, vštevši VSAT in digitalnim SNG (satelitsko
novinarstvo), naj uporabljajo ta pas.

Civilna omreåMD

Fiksna in mobilna razen
zrakoplovne mobilne, S5.495

12.75 - 13.25
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.441

Fiksna satelitska raba.
Prednostno civilna omreåMD
Fiksni linki v soglasju s
priporoþilom: ITU-R
F.497.
TK- sateliti.

ERC/REC 12-02

ERC/REC 12-02,
12.996 GHz.

FIX: Annex A: 12.750-13.250 GHz, fo=

Fiksni linki v soglasju s priporoþilom: ITU-R, F.497.
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD
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13.25 - 13.40
GHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.497
SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Navigacija s pomoþjo
Dopplerjevega radarja.

EU26

Radarji za zasidravanje
ladij.

Radarji za zasidravanje ladij.

Navigacija s pomoþjo Dopplerjevega radarja.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (aktivno)
S5.498A

13.40 - 13.75
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Navigacija s pomoþjo
Dopplerjevega radarja.
Senzorji premikanja.

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

RADIOLOKACIJSKA

Radarji za zasidravanje
ladij.

Navigacija s pomoþjo Dopplerjevega radarja.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU

SI.02: SRD

EU2

ERC/REC 70-03

EU26

Senzorji premikanja 13.4 - 14.0 GHz.

Vojaški radarji.

Radarji za zasidravanje ladij.

S5.501A, S5.501B

13.75 - 14
GHz

RADIOLOKACIJSKA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A
Raziskovanje v vesolju
S5.502, S5.503

Vojaški kopenski, zrakoplovni in pomorski radarji.
TK- sateliti za fiksno
uporabo.

SI.02: SRD

EU2

ERC/REC 70-03

EU26

Senzorji premikanja.

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Radarji za zasidravanje
ladij.

Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo.

Bodoþa VLBIopazovanja.

Senzorji premikanja 13.4 - 14.0 GHz.

Prednostno civilna omreåMD
Radarji za zasidravanje ladij.

Vojaški radarji.

Bodoþa VLBI-opazovanja.

Navigacijski radarji.

Vojaški kopenski, zrakoplovni in pomorski radarji.
Navigacijski radarji.

14 - 14.25
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A

TK- sateliti za fiksno in
mobilno uporabo.

Satelitska mobilna (Zemlja vesolje) razen zrakoplovne
satelitske mobilne

VSAT/SNG-uporaba.

ERC/REC 13-03

ERC/REC 13-03,

VSAT, SNG: 14.25-14.5 GHz

Ta pas se naj uporablja za nosilce z majhno gostoto, vštevši VSAT
in digitalne SNG (satelitsko novinarstvo).
Telekomunikacijski sateliti za fiksno in mobilno uporabo.
Prednostno civilna omreåMD

Raziskovanje v vesolju

Uporaba VSAT za digitalno satelitsko novinarstvo (SNG).

S5.504

14.25 - 14.30
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A

TK- sateliti za fiksno in
mobilno uporabo.

FIKSNA S5.508

VSAT/SNG -uporaba.

ERC/REC 13-03

ERC/REC 13-03,

VSAT, SNG: 14.25-14.5 GHz

Fiksni linki morajo biti koordinirani s fiksnimi satelitskimi
storitvami na nacionalni osnovi.
Telekomunikacijski sateliti za fiksno in mobilno uporabo.

Satelitska mobilna (Zemlja vesolje) razen zrakoplovne
satelitske mobilne

Prednostno civilna omreåMD
Uporaba VSAT za digitalno satelitsko novinarstvo (SNG).

Raziskovanje v vesolju
S5.504

14.30 - 14.47
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A

TK- sateliti za fiksno in
mobilno uporabo.

Satelitska mobilna (Zemlja vesolje) razen zrakoplovne
satelitske mobilne

VSAT/SNG-uporaba.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A

TK- sateliti za fiksno in
mobilno uporabo.

Satelitska mobilna (Zemlja vesolje) razen zrakoplovne
satelitske mobilne

VSAT/SNG-uporaba.

ERC/REC 13-03

ERC/REC 13-03,

VSAT, SNG: 14.25-14.5 GHz

Fiksni linki morajo biti koordinirani s fiksnimi satelitskimi
storitvami na nacionalni osnovi.
Telekomunikacijski sateliti za fiksno in mobilno uporabo.
Prednostno civilna omreåMD
Uporaba VSAT za digitalno satelitsko novinarstvo (SNG).

14.47 - 14.50
GHz

Radioastronomska
S5.149

ERC/REC 13-03

ERC/REC 13-03,

VSAT, SNG: 14.25-14.5 GHz

Fiksni linki morajo biti koordinirani s fiksnimi satelitskimi
storitvami na nacionalni osnovi.
RA opazovanja in bodoþi VLBI.
Telekomunikacijski sateliti za fiksno in mobilno uporabo.
Prednostno civilna omreåMD
Uporaba VSAT in digitalno satelitsko novinarstvo (SNG).
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14.50 - 14.80
GHz

FIKSNA
MOBILNA

Civilni in necivilni fiksni
linki.

SI.01B: drå

EU20

ERC/REC 12-07

EU27

Radioastronomska

ERC/REC 12-07:

FIX:

14.5-14.62/ 15.23-15.35 GHz,
Du= +728/ -728 MHz

Pas 14.62 - 15.23 GHz je harmoniziran vojaški pas za fiksne in
mobilne storitve. Obrambni sistemi.
Bodoþa VLBI opazovanja skladna s primarno rabo.
Civilni in necivilni fiksni linki.

14.80 - 15.35
GHz

FIKSNA
MOBILNA
Radioastronomska
S5.339

Civilni in necivilni fiksni
linki.

SI.01B: drå

EU20

ERC/REC 12-07

EU27

Bodoþa VLBI opazovanja
skladna s primarno rabo.

ERC/REC 12-07:

FIX:

14.5-14.62/ 15.23-15.35 GHz,
Du= +728/ -728 MHz

Pas 14.62 - 15.23 GHz je harmoniziran vojaški pas za fiksne in
mobilne storitve. Obrambni sistemi.
Civilni in necivilni fiksni linki.
Bodoþa VLBI opazovanja skladna s primarno rabo.

15.35 - 15.40
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

Pasivna raba.

RA raba.

Radioastronomska spektralna merjanja in bodoþi VLBI.

VLBI.

RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
Fiksna in mobilna S5.511
S5.340

15.40 - 15.43
GHz
15.43 - 15.63
GHz

Dopplerjevi radarji z visoko obþutljivostjo.

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Dopplerjevi radarji z
visoko obþutljivostjo.

S5.511D

Radarji za opazovanje
premikov na tleh.

FIKSNA SATELITSKA
(vesolje-Zemlja), (Zemljavesolje) S5.511A

Uporaba fiksnih satelitov
za napajalne linke v MSS.

Uporaba fiksnih satelitov za napajalne linke v mobilnih satelitskih
storitvah (MSS).

Dopplerjevi radarji.

Dopplerjevi radarji z visoko obþutljivostjo.

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Radarji za opazovanje
premikov na tleh.

Radarji za opazovanje premikov na tleh.

Dopplerjevi radarji.

Dopplerjevi radarji z visoko obþutljivostjo.

Radarji za opazovanje
premikov na tleh.

Radarji za opazovanje premikov na tleh.

Radarji za opazovanje premikov na tleh.

S5.511C

15.63 - 15.7
GHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.511D

15.70 - 16.60
GHz

RADIOLOKACIJSKA

SI.01C: drå

FIKSNA S5.512

Harmoniziran vojaški pas za kopenske, zrakoplovne in pomorske
radarje. Obrambni sistemi.

MOBILNA S5.512

16.60 - 17.10
GHz

EU27

SI.01C: drå

RADIOLOKACIJSKA

EU27
Harmoniziran vojaški pas za kopenske, zrakoplovne in pomorske
radarje. Obrambni sistemi.

FIKSNA S5.512
MOBILNA S5.512
Raziskovanje v vesolju (Zemlja
- vesolje)

17.10 - 17.20
GHz

RADIOLOKACIJSKA

HIPERLAN.

SI.02: SRD

FIKSNA S5.512

Vojaški radarji.

ERC/REC 70-03

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

T/R 22-06

T/R 22-06:
HIPERLAN: 5150-5250 MHz, 5250-5300 MHz,
17.1-17.3 GHz.

MOBILNA S5.512

EU2

Vojaški radarji. Obrambni sistemi.
HIPERLAN.
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17.20 - 17.30
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)

Radarji za vodenje
izstrelkov.

SI.01C: drå
SI.02: SRD

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Zrakoplovni radarji, ki
sledijo terenu.

ERC/REC 70-03

T/R 22-06:
HIPERLAN: 5150-5250 MHz, 5250-5300 MHz,
17.1-17.3 GHz.

T/R 22-06

HIPERLAN.

EU2

Vojaški radarji. Obrambni sistemi.
Mobilna za HIPERLANe, ki imajo prednost pred vesoljskimi
storitvami.

FIKSNA S5.512
MOBILNA S5.512

HIPERLANi ne morejo zahtevati zašþite pred radiolokacijskimi
storitvami.

S5.513A

HIPERLAN.

17.30 - 17.70
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.516
Fiksna S5.514
Mobilna S5.514
Radiolokacijska

17.70 - 18.10
GHz

P-MP za distribucijo
kabelske TV: RR
Dodatek 30A.

SI.01C: drå

EU2
Radarji za vodenje izstrelkov.
Sistemi povezave toþke z veþ toþkami, npr. za distribucijo kabelske
TV: RR, Dodatek 30A.

Radarji za vodenje
izstrelkov.
ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-03: FIX: 17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A,
(Zemlja - vesolje) S5..516

TK-sateliti.

Fiksni linki.

Napajalne (prikljuþne)
povezave.

Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A,
S5.520

TK-sateliti.

Fiksni linki.

Napajalne (prikljuþne)
povezave za BSS.

Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.

Prednostno civilna omreåMD
Napajalne (prikljuþne) povezave, planirane v pasu 17.7 - 18.1 GHz.

18.10 - 18.30
GHz

ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-03: FIX: 17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.

Prednostno civilna omreåMD

SATELITSKA
METEOROLOŠKA

Napajalne (prikljuþne) povezave, planirane v pasu 18.1 - 18.4 GHz,
za radiodifuzno satelitsko storitev (BSS).

(vesolje-Zemlja)
S5.519

18.30 - 18.40
GHz

ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-03: FIX: 17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) (Zemljavesolje) S5.520, S5.484A

TK-sateliti.

Fiksni linki.

Napajalne (prikljuþne)
povezave za BSS.

Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD
Napajalne (prikljuþne) povezave, planirane v pasu 18.1 - 18.4 GHz,
za radiodifuzno satelitsko storitev (BSS).

18.40 - 18.60
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A

TK-sateliti.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.523

TK-sateliti.

ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-03: FIX: 17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.
Fiksni linki.
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD

18.60 - 18.80
GHz

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(pasivno)

ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-03:

FIX: 17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.

Sateliti za raziskovanje Zemlje so vkljuþeni, vendar so predmet
razprav v ITU-R.

Napajalne (prikljuþne)
povezave za BSS.

Fiksni linki.
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.

EESS

S5.522

Prednostno civilna omreåMD
EESS, Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje: površinska
emisije, sneg, led v morjih in padavine.

18.80 - 19.70
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.523A

TK-sateliti.

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A

ERC/REC 12-03:

FIX:

17.70-19.70 GHz, fo= 18.700 GHz.

Fiksni linki.
Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.
Prednostno civilna omreåMD

S5.523B, S5.523C, S5.523D,
S5.523E

19.70 - 20.10
GHz

ERC/REC 12-03

Fiksni in mobilni sateliti.

Fiksni in mobilni sateliti do nekoordiniranih Zemeljskih postaj.

Fiksni in mobilni sateliti.

Fiksni in mobilni sateliti do nekoordiniranih Zemeljskih postaj.

Satelitska mobilna (vesolje Zemlja)

20.10 - 20.20
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja) S5.484A
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
S5.525, S5.526, S5.527, S5.528
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20.20 - 21.20
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

Fiksni in mobilni sateliti.

SI.01B: drå

EU2
EU27

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)

Pas 20.2 - 21.2 GHz je harmoniziran vojaški pas za satelitske
povezave z Zemljo.
Fiksni in mobilni sateliti do nekoordiniranih Zemeljskih postaj.

21.20 - 21.40
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Neusmerjene, zaþasne
fiksne ali mobilne zveze,
vkljuþno z ENG/OB.

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ERC/REC 25-10

Pasivni sistemi le do leta 2015.
Neusmerjene, zaþasne fiksne ali mobilne zveze, vkljuþno z
ENG/OB.

FIKSNA
MOBILNA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(pasivno)

21.40 - 22
GHz

S5.530

Širokopasovna televizija z SI.10: ENG/OB.
visoko loþljivostjo.
ERC/REC 25-10
ENG/OB.

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Pasivna raba.

ERC/REC 25-10

T/R 13-02,

RA raba.

T/R 13-02

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

RADIOASTRONOMSKA

ENG/OB.

SATELITSKA
RADIODIFUZNA

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
V nekaterih dråDYDK SUHGYLGHQR ]D ILNVQH VWRULWYH
Širokopasovna televizija z visoko loþljivostjo.
ENG/OB.

22 - 22.21
GHz

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.

Fiksni linki.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Pasivna raba.
Radioastronomska opazovanja spektra (Spektralna þrta vode in njen
pomik proti rdeþemu spektru 22.5 GHz).

S5.149

ENG/OB.

22.21 - 22.50
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

RA raba.

ERC/REC 25-10

T/R 13-02,

ENG/OB.

T/R 13-02

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.

RADIOASTRONOMSKA

EESS sistemi le do leta 2015.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Fiksni linki.
Radioastronomska opazovanja spektra (Spektralna þrta vode in njen
pomik proti rdeþemu spektru pod 22.5 GHz), tudi VBLI.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(pasivno)

ENG/OB.

S5.149, S5.532

22.50 - 22.55
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA

RA raba.

ERC/REC 25-10

T/R 13-02,

RADIOASTRONOMSKA

ENG/OB.

T/R 13-02

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.
ENG/OB.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

22.55 - 22.60
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA

RA raba.

ERC/REC 25-10

T/R 13-02,

RADIOASTRONOMSKA

ENG/OB.

T/R 13-02

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.

ENG/OB.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Fiksni linki.

S5.149

22.60 - 23
GHz

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.

Radioastronomska upo raba.

FIKSNA

RA raba.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

MOBILNA

ENG/OB.

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

RADIOASTRONOMSKA

ENG/OB.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Radioastronomsko opazovanje spektralnih linij (Metilne in
amonijakove spektralne þrte 22.81 - 22.86 GHz).

S5.149

23 - 23.55
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

T/R 13-02,

MEDSATELITSKA

RA raba.

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

MOBILNA

ENG/OB.

T/R 13-02

ENG/OB.

S5.149

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.

Fiksni linki.
Radioastronomsko opazovanje spektralnih linij.

23.55 - 23.60
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SI.10: ENG/OB.

T/R 13-02,

MEDSATELITSKA

ENG/OB.

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

T/R 13-02

ENG/OB.

MOBILNA

Fiksni linki.

FIX: Annex A: 22.0-22.6 GHz, Du= +1008 MHz.
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23.60 - 24
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

RA raba.

ERC/REC 25-10

ENG/OB.

ENG/OB.

Pasivna raba.

RADIOASTRONOMSKA

Opazovanje spektra.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Amonijakova spektralna þrta
Meritve vodne pare.

S5.340

24 - 24.05
GHz

RADIOAMATERSKA

ENG/OB.

SATELITSKA
RADIOAMATERSKA

SI.03: ISM.

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

SI.10: ENG/OB.

ENG/OB.

ERC/REC 25-10

S5.150

24.05 - 24.25
GHz

RADIOLOKACIJSKA

Vojaški radarji.

SI.02: SRD

Radioamaterska

Radarji za opazovanje
deåMD L] VDWHOLWRY

SI.03: ISM.

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

SI.10: ENG/OB.

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(aktivno)

EU2

ISM

ERC/REC 25-10

ENG/OB.

Fiksna

SRD

ERC/REC 70-03

Vojaški obrambni radarji.

Mobilna

Senzorji premikanja.

Radarji za opazovanje deåMD L] VDWHOLWRY

S5.150

ENG/OB.

ISM+SRD-splošno: 24 - 24.05 GHz .

FIKSNA

Enosmerne, zaþasne
fiksne povezave.

Senzorji premikanja.

24.25 - 24.45
GHz

MOBILNA

SI.10: ENG/OB.

EU17A

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ENG/OB.

ENG/OB.
Enosmerne, zaþasne fiksne povezave.

24.45 - 24.50
GHz

FIKSNA
MOBILNA

Enosmerne, zaþasne
fiksne povezave.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: zaþasni fr. kanali za ENG/OB.

ENG/OB.

ENG/OB.
Enosmerne, zaþasne fiksne povezave.

24.50 - 25.25
GHz
25.25 - 25.50
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

T/R 13-02

T/R 13-02,

FIX: Annex B: 24.5-25.445 GHz, Du= +1008 MHz.

Fiksni linki.
FIKSNA

Fiksni linki.

T/R 13-02

MOBILNA

T/R 13-02,

FIX: Annex B: 24.5-25.445 GHz, Du= +1008 MHz.

Fiksni linki.

MEDSATELITSKA
S5.536

25.50 - 26.50
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

T/R 13-02

T/R 13-02,

FIX: Annex B: 24.5-25.445 GHz, Du= +1008 MHz.

Fiksni linki.

MOBILNA
MEDSATELITSKA S5.536
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(vesolje - Zemlja) S5.536A

26.50 - 27.50
GHz

SI.01B: drå

FIKSNA

EU27
Harmoniziran vojaški pas za fiksne in mobilne sisteme. Obrambni
sistemi.

MOBILNA
MEDSATELITSKA S5.536
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(vesolje - vesolje) S5.536A

27.50 - 28.50
GHz

T/R 13-02

T/R 13-02,

FIX: Annex C: 27.5-28.5 GHz, Du= +1008 MHz.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje), (vesolje Zemlja) S5.484A, S5.539

Satelitska .fiksna vesolje Zemlja.
Napajalni linki za HD TV.

Satelitska .fiksna vesolje - Zemlja se uporablja za kontrolo moþi uplinkov v pasu: 27,5- 27,501 GHz.

S5.538, S5.540

TK- sateliti.

Napajalni linki za radiodifuzne satelite (HD TV): 27,5-29,5 GHz.

Fiksni linki.

Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih Zemeljski postaj.
Prednostno civilna omreåMD

28.50 - 29.10
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A,
S5.523A, S5.539

Satelitska .fiksna vesolje
- Zemlja.

T/R 13-02

T/R 13-02,
Fiksni linki.

FIX: Annex C: 27.5-28.5 GHz, Du= +1008 MHz.

Napajalni linki za HD TV.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(Zemlja - vesolje) S5.540,
S5.541

TK- sateliti.

Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih Zemeljski postaj.
Prednostno civilna omreåMD

Napajalni linki za radiodifuzne satelite (HDTV): 27,5-29,5 GHz.
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29.10 - 29.50
GHz

T/R 13-02

T/R 13-02,

FIX: Annex C: 27.5-28.5 GHz, Du= +1008 MHz.

FIKSNA

Fiksni linki.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

Satelitska .fiksna vesolje Zemlja.

Fiksni linki.

S5.523C, S5.523E, S5.535A,
S5.539 S5.541A

Napajalni linki za HD TV.

Telekomunikacijski sateliti iz koordiniranih Zemeljski postaj.
Prednostno civilna omreåMD

Napajalni linki za radiodifuzne satelite (HD TV): 27,5-29,5 GHz.

TK- sateliti.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(Zemlja - vesolje) S5.541
S5.540

29.50 - 29.90
GHz

Fiksni in mobilni sateliti
iz nekoordiniranih
zemeljskih postaj.

Fiksni in mobilni sateliti iz nekoordiniranih zemeljskih postaj.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje), (vesolje Zemlja) S5.484A , S5.539

Fiksni in mobilni sateliti
iz nekoordiniranih
zemeljskih postaj.

Fiksni in mobilni sateliti iz nekoordiniranih zemeljskih postaj.

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Satelitska mobilna
vesolje - Zemlja se
uporablja za kontrolo
moþi up-linkov.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.484A ,
S5.539
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(Zemlje-vesolje) S5.541
Satelitska mobilna (Zemlja vesolje)
S5.540

29.90 - 30.00
GHz

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(Zemlja - vesolje) S5.541

Satelitska mobilna vesolje - Zemlja se uporablja za kontrolo moþi
up-linkov v pasu: 29,999-30 GHz.

S5.525, S5.526, S5.527,
S5.538, S5.540, S5.543

30 - 31
GHz

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) (vesoljeZemlja)

Fiksni in mobilni sateliti
iz nekoordiniranih
zemeljskih postaj.

SI.01B: drå

Harmoniziran vojaški pas za satelitske navzgornje povezave.
Fiksni in mobilni sateliti iz nekoordiniranih zemeljskih postaj.

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

31 - 31.30
GHz
31.30 - 31.50
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

Fiksni linki.

MOBILNA

P-MP.

Fiksna vkljuþuje povezave toþke z veþ toþkami (P-MP).

S5.149

RA raba.

Radioastronomske meritve spektra.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

Pasivna raba.

RA raba.

Radioastronomske meritve spektra.
Površinska temperatura in odsevnost, atmosfersko dušenje.

RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340

31.50 - 31.80
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

P-MP.

Fiksna vkljuþuje povezave toþke z veþ toþkami (P-MP).

Pasivna raba.

Pasivna raba.

RA raba.

Radioastronomske meritve spektra.

RADIOASTRONOMSKA

Površinska temperatura in odsevnost, atmosfersko dušenje.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
S5.149

31.80 - 32
GHz

Fiksni linki z veliko
gostoto.

FIKSNA bo revidirana na WRC-99.

RA raba.

Fiksni linki z veliko gostoto.

Fiksni linki z veliko
gostoto.

FIKSNA bo revidirana na WRC-99.

RADIONAVIGACIJSKA
MEDSATELITSKA

RA raba.

Fiksni linki z veliko gostoto.

FIKSNA S5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)

Raziskave vesolja (globoko vesolje) v nekaterih dråDYDK

S5.547, S5.548

32 - 32.30
GHz

FIKSNA S5.547A

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)
S5.547, S5.548

Raziskave vesolja (globoko vesolje) v nekaterih dråDYDK
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32.30 - 33
GHz

FIKSNA S5.547A
MEDSATELITSKA

Fiksni linki z veliko
gostoto.

FIKSNA bo revidirana na WRC-99.

Fiksni linki z veliko
gostoto.

FIKSNA bo revidirana na WRC-99.

Fiksni linki z veliko gostoto.

RADIONAVIGACIJSKA
S5.547, S5.548

33 - 33.40
GHz

FIKSNA S5.547A
RADIONAVIGACIJSKA

Fiksni linki z veliko gostoto.

MEDSATELITSKA
S5.547

33.40 - 34.20
GHz

RADIOLOKACIJSKA

Senzorji premikanja.

SI.01B: drå

EU2

Radarji kratkega dosega.

EU27

Odmerjanje in meritve.

Harmoniziran vojaški pas za radiolokacijske sisteme. Obrambni
sistemi.
Senzorji premikanja.
Radarji kratkega dosega.
Odmerjanje in meritve.

34.20 - 34.70
GHz

RADIOLOKACIJSKA

Senzorji premikanja.

SI.01B: drå

EU2

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (Zemlja - vesolje)

Radarji kratkega dosega.

EU27

Odmerjanje in meritve.

Harmoniziran vojaški pas za radiolokacijske sisteme. Obrambni
sistemi.
Senzorji premikanja.
Radarji kratkega dosega.
Odmerjanje in meritve.

34.70 - 35.20
GHz

RADIOLOKACIJSKA

Senzorji premikanja.

SI.01B: drå

Raziskovanje v vesolju

Radarji kratkega dosega.

EU2
EU27

Odmerjanje in meritve.

Harmoniziran vojaški pas za radiolokacijske sisteme. Obrambni
sistemi.
Senzorji premikanja.
Radarji kratkega dosega.
Odmerjanje in meritve.

35.20 - 35.5
GHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Radarji kratkega dosega.

SI.01B: drå

EU2
EU27

RADIOLOKACIJSKA

Harmoniziran vojaški pas za radiolokacijske sisteme. Obrambni
sistemi.
Radarji kratkega dosega.

35.5 - 36
GHz

METEOROLOŠKA
PODPORA

Satelitski radarji za deå

SI.01B: drå

EU2
EU27

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Harmoniziran vojaški pas za radiolokacijske sisteme. Obrambni
sistemi.
Satelitski radarji za deå

RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
S5.551A

36 - 37
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Meritve snega, ledu in
padavin.

FIKSNA

Bodoþi necivilni fiksni in
mobilni sistemi.

MOBILNA

RA raba.

SI.01B: drå

EU27
Harmoniziran vojaški pas za fiksne in mobilne sisteme. Obrambni
sistemi.
Meritve snega, ledu in padavin.
Bodoþi necivilni fiksni in mobilni sistemi.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Spektralne þrte vodikovega cianida, hidroksilne spektralne þrte
36.43 - 36.5 GHz

Radioastromnomska
S5.149

37 - 37.50
GHz

FIKSNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)

Fiksni linki nizke in
srednje kapacitete za
civilno in necivilno
uporabo.

T/R 12-01

EU2
T/R 12-01.

FIX: Annex A: 37 - 39.5 GHz.

Podpasovi: 37 - 37.142 GHz, v paru z: 38.26 - 38.402 GHz, za
neplanirano, nekoordinirano uporabo, v nacionalni pristojnosti.
Fiksni linki nizke in srednje kapacitete za civilno in necivilno
uporabo.
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37.50 - 38
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (vesolje - Zemlja)

Fiksni linki nizke in
srednje kapacitete za
civilno in necivilno
uporabo.

ERC/DEC/(00)02

EU2

T/R 12-01

ERC/DEC/(00)02: FS in FSS:
37,5-39,5 GHz fiksni linki
toþka toþka, nekoordinirane zemeljske postaje za FSS niso zašþitene
pred FS

TK- sateliti.

T/R 12-01.

Satelitsko raziskovanje Zemlje
(vesolje - Zemlja)

FIX: Annex A: 37 - 39.5 GHz.

Fiksni linki nizke in srednje kapacitete za civilno in necivilno
uporabo.
Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo. Prednostno civilna
omreåMD

38 - 39.50
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(vesolje - Zemlja)

Fiksni linki nizke in
srednje kapacitete za
civilno in necivilno
uporabo.

ERC/DEC/(00)02

EU2

T/R 12-01

ERC/DEC/(00)02: FS in FSS:
37,5-39,5 GHz fiksni linki
toþka toþka, nekoordinirane zemeljske postaje za FSS niso zašþitene
pred FS

TK- sateliti.

T/R 12-01.

FIX: Annex A: 37 - 39.5 GHz.

Podpasovi: 37 - 37.142 GHz, v paru z: 38.26 - 38.402 GHz, za
neplanirano, nekoordinirano uporabo, v nacionalni pristojnosti.
Fiksni linki nizke in srednje kapacitete za civilno in necivilno
uporabo.
Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo. Prednostno civilna
omreåMD

39.50 - 40
GHz

FIKSNA

MoåQL SDV ]D

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

ãLURNRSDVRYQH PRELOQH

MOBILNA
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(vesolje - Zemlja)

40 - 40.50
GHz

Souporaba pasu za civilne
in necivilne bodoþe
satelitske in prizemeljske
sisteme.

MoåQL SDV ]D

SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)

ãLURNRSDVRYQH PRELOQH

SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (Zemlja - vesolje)

EU2
ERC/DEC/(00)02: FS in FSS:
39,5 - 40,5 GHz koordinirane in
nekoordinirane FSS zemeljske postaje

VLVWHPH

FIKSNA

MOBILNA

ERC/DEC/(00)02

MoåQL SDV ]D ãLURNRSDVRYQH PRELOQH VLVWHPH
Souporaba pasu za civilne in necivilne bodoþe satelitske in
prizemeljske sisteme.

ERC/DEC/(00)02

EU2
DEC/(00)02: FS in FSS:
39,5 - 40,5 GHz koordinirane in
nekoordinirane FSS zemeljske postaje

VLVWHPH

Souporaba pasu za civilne
in necivilne bodoþe
satelitske in prizemeljske
sisteme.

MoåQL Sas za širokopasovne mobilne sisteme.
Souporaba pasu za civilne in necivilne bodoþe satelitske in
prizemeljske sisteme.

Satelitsko raziskovanje zemlje
(vesolje - Zemlja)

40.50 - 42.50
GHz

RADIODIFUZNA

MVDS.

SATELITSKA
RADIODIFUZNA

ERC/DEC/(99)15

ERC/DEC/(99)15: MVDS: 40.5-43.5 GHz.

T/R 52-01

T/R 52-01:

MVDS: 40.5-42.5 GHz.

Veþtoþkovni video razdelilni sistemi (MVDS).

FIKSNA
S5.551B

42.50 - 43.50
GHz

FIKSNA

MVDS.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.552

Bodoþi civilni sistemi.

ERC/DEC/(99)15

Bodoþi civilni fiksni in mobilni sistemi.

Širokopasovni mobilni
MOBILNA razen zrakoplovne sistemi.
mobilne
TK- sateliti.

Mogoþa uporaba pasu za širokopasovne mobilne sisteme.

RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomija:Spektralne þrte silicijevega oksida in mnoge druge
spektralne þrte v tem pasu.

Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo. Prednostno civilna
omreåMD

RA raba

S5.149

43.50 - 45.50
GHz

45.50 - 47
GHz

ERC/DEC/(99)15: MVDS: 40.5-43.5 GHz.

MOBILNA S5.553
SATELITSKA MOBILNA

SI.01B: drå

EU27

Satelitska fiksna

Harmoniziran vojaški pas za povezave do satelitov (uplink) in za
mobilne sisteme. Obrambni sistemi.

S5.554

V nekaterih dråDYDK SUHGYLGHQD UDGLRQDYLJDFLMD

MOBILNA S5.553
SATELITSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.554
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47 - 47.20
GHz
47.20 - 48.50
GHz

RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
RADIOAMATERSKA
FIKSNA

TK- sateliti.

SI.10: ENG/OB.

Postaje na visokih plošþadih, HAPS: 47.2-47.5 in 47.9-48.2 GHz.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.552

Napajalni linki za
radiodifuzne satelite.

ERC/REC 25-10

ERC/REC 25-10: Koordinirane frekvence za ENG/OB za obþasno
uporabo.

MOBILNA

HAPS

ENG/OB.

Amaterska

ENG/OB.

Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo. Prednostno civilna
omreåMD

S5.552A , S5.555

Napajalni linki za 40 GHz radiodifuzne satelite.

48.50 - 50.20
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje) S5.552

Fiksni linki nizkih in
srednjih kapacitet.

SI.10: ENG/OB.

EU17A

ERC/REC 25-10

ERC/REC 12-10: FIX: 48.5-49.3/ 49.4-50.2 GHz, Du= 884 MHz.

TK- sateliti.

ERC/REC 12-10

ERC/REC 25-10: Koordinirane frekvence za ENG/OB za obþasno
uporabo.

RADIOASTRONOMSKA

Napajalni linki za
radiodifuzne satelite.

S5.149, S5.340, S5.555

RA raba.

Fiksni linki nizkih in srednjih kapacitet.

ENG/OB.

Telekomunikacijski sateliti za fiksno uporabo.

MOBILNA

ENG/OB.

Prednostno civilna omreåMD
Napajalni linki za radiodifuzne satelite 48,5-49,2 GHz.
Radioastronomija: Spektralna þrta ogljikovega sulfida 48.94- 49.04
GHz

50.20 - 50.40
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

Pasivna raba.

Souporaba pasu za civilne
in necivilne bodoþe
satelitske in prizemeljske
sisteme.

EU2

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340

50.40 - 51.40
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
Satelitska mobilna (Zemlja vesolje)

51.40 - 52.6
GHz

FIKSNA

Fiksni linki.

Souporaba pasu za civilne in necivilne bodoþe satelitske in
prizemeljske sisteme.

MOBILNA

ERC/REC 12-11

ERC/REC 12-11: FIX: 51,4-51,944/ 52,056-52,6 GHz, Du= 616
MHz.

RADIOASTRONOMSKA

Fiksni linki.

S5.547, S5.556

52.6 - 54.25
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

Pasivna raba.

Meritev temperature
atmosfere.

Meritev temperature atmosfere.

RAZISKOVANJE VESOLJA
(pasivno)
S5.340, S5.556

54.25 - 55.78
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

T/R 22-03

Meritev temperature
atmosfere.

T/R 22-03.

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Pasivna raba.
Meritev temperature atmosfere.

RAZISKOVANJE VESOLJA
(pasivno)

55.78 - 56.9
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA

Pasivna raba.

ERC/REC 12-12

EU21

Meritev temperature
atmosfere.

T/R 22-03

ERC/REC 12-12:
MHz.

FIX: 55,78-56,346/ 56,458-57,0 GHz, Du= 616

Fiksne zveze nizke in
MEDSATELITSKA, S5.556A srednje kapacitete.

T/R 22-03.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Meritev temperature atmosfere.

S5.547, S5.558

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Pasivna raba.
Fiksne zveze nizke in srednje kapacitete (1,47 GHz loþitev
naprej/nazaj), namenjene za podporo infrastrukture za velika
mobilna omreåMD
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56.9 - 57.0
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

ERC/REC 12-12

EU21

Meritev temperature
atmosfere.

T/R 22-03

ERC/REC 12-12:
MHz.

FIKSNA

Fiksni in mobilni sistemi
majhnih moþi in kratkega
dosega (frekvenþno
planiranje ni zahtevano).

MOBILNA, S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

T/R 22-03.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Pasivna raba.
Meritev temperature atmosfere.
Fiksni in mobilni sistemi majhnih moþi in kratkega dosega
(frekvenþno planiranje ni zahtevano).

S5.547, S5.558A

57 - 58.2
GHz

FIX: 55,78-56,346/ 56,458-57,0 GHz, Du= 616

ERC/REC 12-09

Meritev temperature
atmosfere.

ERC/REC 12-09:
50/100 MHz.

FIX: 57.0-59.0 GHz, 40/20 kanalov, Du=

Pasivna raba.

FIKSNA

Meritev temperature atmosfere.

MEDSATELITSKA S5.556A
MOBILNA S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.547

58.20 - 59
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

FIKSNA

Fiksni linki visoke
gostote.

RADIOASTRONOMSKA

ERC/REC 12-09

EU6
EU19

Meritev temperature
atmosfere.

ERC/REC 12-09:
50/100 MHz.

FIX: 57.0-59.0 GHz, 40/20 kanalov, Du=

Pasivna raba.

RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

Meritev temperature atmosfere.
Fiksni linki visoke gostote.

S5.547, S5.556

59 - 59.3
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)

Pasivna raba.

SI.01B: drå

EU2
EU27

Meritev temperature
atmosfere.

FIKSNA

Pas 59-61 GHz je harmoniziran vojaški pas za fiksne, mobilne in
radiolokacijske sisteme. Obrambni sistemi.

MEDSATELITSKA S5.556A

Pasivna raba.

MOBILE S5.558

Meritev temperature atmosfere.

RADIOLOKACIJSKA
S5.559
RAZISKOVANJE VESOLJA
(pasivno)

59.3 - 62
GHz

Brezvrviþna lokalna
omreåMD

SI.01B: drå

EU2

SI.02: SRD

EU27

RADIOLOKACIJSKA
S5.559

ISM,

SI.03: ISM

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

SRD

T/R 22-03

T/R 22-03.

S5.558

Fiksne zveze nizke in
srednje kapacitete.

ERC/REC 70-03

Pas 59-61 GHz je harmoniziran vojaški pas za fiksne, mobilne in
radiolokacijske sisteme. Obrambni sistemi.

FIKSNA
MEDSATELITSKA

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Brezvrviþna lokalna omreåMD
ISM+ SRD-razno: 61 - 61.5 GHz.
Fiksne zveze nizke in srednje kapacitete (1,47 GHz loþitev
naprej/nazaj) na osnovi plana za pas 54,25-57,2 GHz.

62 - 63
GHz

63 - 64
GHz

MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558

Necivilna radiolokacija
kratkega dosega.

T/R 22-03

EU2
T/R 22-03.

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

RADIOLOKACIJSKA
S5.559

IBCN.

MEDSATELITSKA

Necivilna radiolokacija
kratkega dosega.

SI.02: SRD

RTTT.

ERC/REC 70-03

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

T/R 22-03

T/R 22-03.

MOBILNA S5.558
RADIOLOKACIJSKA
S5.559

Necivilna radiolokacija kratkega dosega.
Širokopasovni mobilni sistemi za povezave z IBCN, v paru s 65-66
GHz.
ERC/DEC/(92)02

ERC/DEC/(92)02. RTTT:
63-64 GHz, 76-77 GHz.

5.795-5.805 GHz, 5.805-5.815 GHz,

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Necivilna radiolokacija kratkega dosega.
RTTT, vozilo/ cesta, in vozilo/ vozilo.

64 - 65
GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
S5.547, S5.556

Fiksni linki.

Fiksni linki.
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65 - 66
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE

Fiksni linki.

T/R 22-03

IBCN

T/R 22-03.

FIX+MOB: 54.25-66 GHz.

Fiksni linki.

FIKSNA

Širokopasovni mobilni sistemi za povezave z IBCN, v paru z 62-63
GHz.

MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RAZISKOVANJE V
VESOLJU S5.547

66 - 71
GHz

MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.553, S5.558

Civilni sistemi bodoþnosti.

Civilni sistemi
bodoþnosti.

SATELITSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.554

71 - 74
GHz

FIKSNA

RA raba

SI.01B: drå

EU27

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.

MOBILNA

Radioastronomska raba.

SATELITSKA MOBILNA
(Zemlja - vesolje)

Radioastronomija: Spektralna þrta formaldehida 72.77 - 72.91 GHz .

Frekv.: Predvideni pari v pasu 81 - 84 GHz.

RADIOASTRONOMSKA
S5.149, S5.556

74 - 75.50
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

Civilni sistemi
bodoþnosti.

Civilni sistemi bodoþnosti.

MOBILNA
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)

75.50 - 76
GHz

RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
RADIOAMATERSKA
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)

76 - 78
GHz

RADIOLOKACIJSKA

Civilna radiolokacija.

Radioamaterska
Satelitska radioamaterska

RTTT (Radar).

SI.02: SRD

EU2

ERC/DEC/(92)02

ERC/DEC/(92)02. RTTT:
63-64 GHz, 76-77 GHz.

ERC/REC 70-03

5.795-5.805 GHz, 5.805-5.815 GHz,

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)

Civilni sistemi bodoþnosti.
Civilna radiolokacija.
76 - 77 GHz RTTT (Radar).

78 - 81
GHz

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

Civilna in necivilna
radiolokacija.

EU2
Civilna in necivilna radiolokacija.

Satelitska radioamaterska
Satelitsko raziskovanje Zemlje
(aktivno)
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)
S5.560

81 - 84
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA MOBILNA
(vesolje - Zemlja)
Raziskovanje v vesolju (vesolje
- Zemlja)

SI.01B: drå

EU27
Harmoniziran vojaški pas. Obrambni sistemi.
Frekv.: Predvideni pari v pasu 71-74 GHz.
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84 - 86
GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
RADIODIFUZNA
S5.561

86 - 92
GHz

Pasivna raba.

Pasivna raba.

RA raba

Radioastronomske meritve spektra in spektralnih linij.

FIKSNA

Radarji kratkega dosega.

EU2

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)

RA raba

Radarji kratkega dosega.

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340

92 - 94
GHz

Radioastronomija: Diazenilijeva spektralna þrta in mnoge druge
spektralne þrte.

MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioastronomska
S5.149 S5.556

94 - 94.1
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(aktivno)

Radarji kratkega dosega.

EU2

RA raba

Radarji kratkega dosega.
Radarji za ugotavljanje oblike oblakov.

RADIOLOKACIJSKA
RAZISKOVANJE VESOLJA
(aktivno)
S5.562

94.1 - 95
GHz

FIKSNA

Radarji kratkega dosega.

EU2
Radarji kratkega dosega.

SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
S5.556

95 - 100
GHz

Radioastronomska
uporaba.

EU2

SATELITSKA MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

RA raba

Radioastronomske meritve spektra.

MOBILNA S5.553,

RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
Radiolokacijska
S5.149, S5.554, S5.555

100 - 102
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.341

102 - 105
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
S5.341

Radioastronomska uporaba.
Opazovanje veþkratnih spektralnih linij.
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105 - 116
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340, S5.341

116,00 119,98
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.138, S5.341

119,98 -120,02
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
Radioamaterska
S5.138, S5.341

120,02 - 126,00
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.138, S5.341

126 - 134
GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
RADIOLOKACIJSKA
S5.559

134 - 142
GHz

MOBILNA S5.553
SATELITSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
Radiolokacijska
S5.149, S5.340, S5.554, S5.555

142 - 144
GHz

RADIOAMATERSKA

144 - 149
GHz

RADIOLOKACIJSKA

SATELITSKA
RADIOAMATERSKA
Radioamaterska
Satelitska radioamaterska
S5.149 S5.555

ISM

SI.02: SRD

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

SRD

SI.03: ISM.

ISM+SRD-razno: 122-123 GHz.

ERC/REC 70-03
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149 - 150
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA

150 - 151
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.149 S5.385

151 - 156
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA

156 - 158
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA

158 - 164
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA

164 - 168
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

168 - 170
GHz
170,0 - 174,5
GHz

FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
S5.149 S5.385

174,5 - 176,5
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.149 S5.385

176,5 - 182,0
GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
S5.149 S5.385

182 - 185
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340, S5.563
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185 - 190
GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA S5.558
S5.149 S5.385

190 - 200
GHz

MOBILNA S5.553
SATELITSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.341, S5.554

200 - 202
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.341

202 - 217
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
MOBILNA
S5.341

217 - 231
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.340 S5.341

231 - 235
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
Radiolokacijska

235 - 238
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)

238 - 241
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(vesolje - Zemlja)
MOBILNA
Radiolokacijska

241 - 248
GHz

RADIOLOKACIJSKA

ISM

SI.02: SRD

ERC/REC 70-03: frekvenþni pasovi in tehniþne zahteve za SRD.

Radioamaterska

SRD

SI.03: ISM.

ISM+SRD-razno: 244-246 GHz.

Satelitska radioamaterska
S5.138

248 - 250
GHz

RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
RADIOAMATERSKA

ERC/REC 70-03
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250 - 252
GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RAZISKOVANJE V
VESOLJU (pasivno)
S5.149 S5.555

252 - 265
GHz

MOBILNA S5.553
SATELITSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
S5.149, S5.385, S5.554,
S5.555, S5.564

265 - 275
GHz

FIKSNA
SATELITSKA FIKSNA
(Zemlja - vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
S5.149

275 - 400
GHz

(Ni razporejen)
S5.565

Stran
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Priloga II

2SRPEHL]þOHQD63UDYLOQLNDRUDGLRNRPXQLNDFLMDK,78

A)

S5.111

Nosilne frekvence 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz in frekvence 121,5 MHz, 156,8 MHz in 243
MHz se smejo v skladu s postopki, ki veljajo za prizemeljske radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za
LVNDOQH LQ UHãHYDOQH RSHUDFLMH SUL YHVROMVNLK YR]LOLK V SRVDGNR 3RJRML ]D XSRUDER IUHNYHQF VR SUHGSLVDQL Y þOHQX
16 LQ þOHQX 'RGDWHN 6 (QDNR YHOMD ]D IUHNYHQFH   N+]   N+] LQ   N+] YHQGDU MH

treba v vseh teh primerih oddajanje omejiti na pas ± 3 kHz od navedene frekvence.
S5.120

*OHM 5HVROXFLMR  ]D XSRUDER UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY NL VR GRGHOMHQL VWRULWYDP UDGLRDPDWHUMHY
QDUDYQLK QHVUHþ QD IUHNYHQFDK

Y SULPHUX

3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz

in 144 MHz.
S5.138

- 6 795 kHz (centralna frekvenca 6 780 kHz), 433,05 - 434,79 MHz
UD]HQ Y GUåDYDK NL VR QDYHGHQH Y 6   - 61,50 GHz
(centralna frekvenca 61,25 GHz), 122 - 123 GHz (centralna frekvenca 122,5 GHz) in 244 - 246 (centralna
frekvenca 245 GHz) so namenjeni industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo navedenih
frHNYHQþQLK SDVRY Y WH QDPHQH MH WUHED GRELWL SRVHEQR GRYROMHQMH XVWUH]QH XSUDYH Y GRJRYRUX ] GUXJLPL
1DVOHGQML UDGLRIUHNYHQþQL SDVRYL  
FHQWUDOQD IUHNYHQFD  0+]

Y 3RGURþMX 

XSUDYDPL NDWHULK UDGLRNRPXQLNDFLMVNH VWRULWYH EL ODKNR ELOH SUL]DGHWH 3UL L]YDMDQMX WHJD GRORþLOD PRUDMR XSUDYH

XVWUH]QR XSRãWHYDWL QDMQRYHMãD YHOMDYQD SULSRURþLOD ,78-R.

S5.149

3UL GRGHOLWYL UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY SRVWDMDP ]D GUXJH VWRULWYH NL VR MLP GRGHOMHQL QDVOHGQML IUHNYHQþQL SDVRYL

13 360 - 13 410 kHz, 25 550 - 25 670 kHz, 37,5 - 38,25 MHz, 73 -  0+] Y 3RGURþMX  LQ   - 80,25
MHz v PodURþMX   -  0+] Y 3RGURþMX   - 328,6 MHz*, 406,1 - 410 MHz, 608 - 614 MHz v
3RGURþMX  LQ    - 1 400 MHz*, 1 610,6 - 1 613,8 MHz*, 1 660 - 1 670 MHz, 1 718,8 - 1 722,2 MHz*, 2
655- 2 690 MHz, 3 260 - 3 267 MHz*, 3 332 - 3 339 MHz*, 3 345,8 - 3 352,5 MHz*, 4 825 - 4 835 MHz*, 4
950 - 4 990 MHz, 4 990 - 5 000 MHz, 6 650 - 6 675,2 MHz*, 10,6 - 10,68 GHz, 14,47 - 14,5 GHz*, 22,01 22,21 GHz*, 22,21 - 22,5 GHz, 22,81 - 22,86 GHz* 23,07 - 23,12 GHz*, 31,2 - 31,3 GHz, 31,5 - 31,8 GHz v
3RGURþju 1 in 3, 36,43 - 36,5 GHz*, 42,5 - 43,5 GHz, 42,77 - 42,87 GHz*, 43,07 - 43,17 GHz*, 43,37 - 43,47
GHz*, 48,94 - 49,04 GHz*, 72,77 - 72,91 GHz*, 93,07 - 93,27 GHz*, 97,88 - 98,08 GHz*, 140,69 - 140,98
GHz*, 144,68 - 144,98 GHz*, 145,45 - 145,75 GHz*, 146,82 - 147,12 GHz*, 150 - 151 GHz*, 174,42 - 175,02
GHz*, 177 - 177,4 GHz*, 178,2 - 178,6 GHz*, 181 - 181,46 GHz*, 186,2 - 186,6 GHz*, 250 - 251 GHz*, 257,5
- 258 GHz*, 261 - 265 GHz, 262,24 - 262,76 GHz*, 265 - 275 GHz, 265,64 - 266,16 GHz*, 267,34 - 267,86
GHz*, 271,74 -  *+]
R]QDþXMH XSRUDER UDGLRDVWURQRPVNLK VWRULWHY ]D RSD]RYDQMH VSHNWUDOQLK þUW 
SR]LYDPR XSUDYH GD VWRULMR YVH L]YHGOMLYR ]D ]DãþLWR UDGLRDVWURQRPVNLK VWRULWHY SUHG ãNRGOMLYLP PRWHQMHP

Oddaje z vesoljskih ali zrakoplovnih postaj so lahko posebno hud vir motenj radioastronomskim storitvam (glej
1R 6 LQ 6 WHU þOHQ 6 

S5.150

- 13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz), 26 957 - 27 283 kHz (centralna
frekvenca 27 120 kHz), 40,66 - 40,70 MHz (centralna frekvenca 40,68 MHz), 902 -  0+] Y 3RGURþMX 
(centralna frekvenca 915 MHz), 2 400 - 2 500 MHz (centralna frekvenca 2 450 MHz), 5 725 - 5 875 MHz
(centralna frekvenca 5 800 MHz) in 24 - 24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz) so tudi namenjeni
)UHNYHQþQL SDVRYL  

LQGXVWULMVNL ]QDQVWYHQL LQ PHGLFLQVNL XSRUDEL 5DGLRNRPXQLNDFLMVNH VWRULWYH NL GHOXMHMR ]QRWUDM WHK REPRþLM VH
PRUDMR VSULMD]QLWL V ãNRGOMLYLP PRWHQMHP NL JD ODKNR SRY]URþL XSRUDED SDVRY Y LQGXVWULMVNH ]QDQVWYHQH LQ

medicinske namene. OprHPD NL VH XSRUDEOMD ]D ,60 QDPHQH PRUD ELWL Y VNODGX ] GRORþLOL 1R 6
S5.164

Dodatna dodelitev:
âSDQLMD

)LQVND

/XNVHPEXUJ

$OEDQLMD $YVWULMD %HOJLMD %RVQD LQ +HUFHJRYLQD %ROJDULMD 6ORQRNRãþHQD REDOD 'DQVND

)UDQFLMD

0DGDJDVNDU

*DERQ
0DOL

*UþLMD
0DOWD

,UVND

,]UDHO

0DURNR

,WDOLMD

0DYUHWDQLMD

-RUGDQLMD
0RQDNR

/LEDQRQ
1HPþLMD

/LELMD

/LHFKWHQVWHLQ

1LJHULMD

1RUYHãND

Slovenija, Švedska, Švica, Svaziland, Togo,
TunizijD 7XUþLMD LQ -XJRVODYLMD GRELMR SDV  - 68 MHz, Romunija pas 47 -  0+] LQ ýHãND UHSXEOLND SDV  68 MHz, poleg tega pa jim je dodeljena zemeljska mobilna storitev primarno. Vendar postaje zemeljske mobilne

1L]R]HPVND

3ROMVND

6LULMD

=GUXåHQR

NUDOMHVWYR

6HQHJDO

VWRULWYH Y RPHQMHQLK GUåDYDK Y SRYH]DYL ] YVDNLP SDVRP NL VH RPHQMD Y WHM RSRPEL QH VPHMR SRY]URþLWL PRWHQM
R]LURPD ]DKWHYDWL ]DãþLWR REVWRMHþLK DOL QDþUWRYDQLK RGGDMQLK SRVWDM GUXJLK GUåDY UD]HQ WLVWLK NL VR RPHQMHQH Y

povezavi s pasom.
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S5.180

Št.

Frekvenca 75 MHz je dodeljena radijskim svetilnikom.
IUHNYHQþQHJD
ãNRGOMLYR

SRGURþMD

PRWLOH

DOL

SRVWDMDP

GUXJDþH

GUXJLK

RPHMHYDOH

VWRULWHY
UDGLMVNH

NL
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8SUDYH QDM QH GRGHOMXMHMR IUHNYHQF Y EOLåLQL GHåXUQHJD

EL

]DUDGL

VYHWLOQLNH

VYRMH
7UHED

PRþL

DOL

VL

PRþQR

MH

JHRJUDIVNHJD

SRORåDMD

SUL]DGHYDWL

]D

ODKNR

QDGDOMQMH

L]EROMãDQMH ODVWQRVWL VSUHMHPQLNRY QD ]UDNRSORYLK LQ ]D RPHMHYDQMH PRþL RGGDMQLK SRVWDM Y EOLåLQL SRGURþMD 

MHz in 75,2 MHz.
S5.198

Dodatna dodelitev: IUHNYHQþQL SDV  - 137 MHz je dodeljen tudi zrakoplovnim satelitskim mobilnim (R)
storitYDP QD VHNXQGDUQL RVQRYL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH ELO VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.199

)UHNYHQþQD SDVRYD 

- 121,55 MHz in 242,95 - 243,05 MHz sta dodeljena tudi postajam satelitskih

PRELOQLK VWRULWHY ]D VSUHMHP RGGDMDQMD UDGLMVNLK VYHWLOQLNRY NL R]QDþXMHMR SRORåDM LQ NL RGGDMDMR QD IUHNYHQFDK

121,5 MHz in 243 MHz (glej No. 3259 in 3267/Dodatek S13).
S5.200

- 136 MHz je frekvenca 121,5 MHz frekvenca zrakoplovne storitve za rabo v
sili, in kjer je to SRWUHEQR MH IUHNYHQFD  0+] SRPRåQD IUHNYHQFD ]D ]UDNRSORYQH VWRULWYH 0RELOQH SRVWDMH
9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

SRPRUVNLK PRELOQLK VWRULWHY VPHMR RE QHYDUQRVWL LQ Y ]DãþLWQH QDPHQH NRPXQLFLUDWL QD WHK IUHNYHQFDK SRG
SRJRML NL VR GRORþHQL Y þOHQX 16 LQ þOHQX 'RGDWHN 6 V SRVWDMDPL ]UDNRSORYQH PRELOQH VWRULWYH

S5.203

V pasu 136 -

0+] VPHMR REVWRMHþL GHOXMRþL PHWHRURORãNL VDWHOLWL ãH QDSUHM REUDWRYDWL SRG SRJRML NL VR

glede na zrakoplovne mobilne storitve, do 1. januarja 2002. Uprave ne smejo
podeljevati novih dodelitev v tem pasu postajam satelitskih meteoroloških storitev.

GHILQLUDQL Y þOHQX 1R6

S5.208

GRORþLOLK 5HVROXFLMH

S5.208A

- 138 MHz satelitskih mobilnih storitev je potrebno usklajevati po
46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A.

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD REPRþMD 

3UL GRGHOMHYDQMX IUHNYHQF YHVROMVNLP SRVWDMDP VDWHOLWVNH PRELOQH VWRULWYH Y REPRþMLK 

MHz in 400,15 REPRþMLK 

- 138 MHz, 387 - 390

 0+] PRUDMR XSUDYH VWRULWL YVH NDU MH PRåQR ]D ]DãþLWR UDGLRDVWURQRPVNLK VWRULWHY Y

- 153 MHz, 322 - 328,6 MHz, 406,1 - 410 MHz in 608 - 614 MHz pred škodljivim motenjem

QH]DåHOHQHJD RGGDMDQMD 3UDJRYL ãNRGOMLYLK PRWHQM ]D UDGLRDVWURQRPVNH VWRULWYH NL MLK MH WUHED ]DãþLWLWL VR

-R RA. 769-1.

QDYHGHQL Y 7DEHOL  3ULSRURþLOD ,78

S5.209

S5.211

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY  - 138 MHz, 148 - 150,05 MHz, 399,9- 400,05 MHz, 400,15 - 401 MHz,
454 - 456 MHz in 459 - 460 MHz za satelitske mobilne storitve je omejena na negeostacionarne satelitske
sisteme.

Dodatna dodelitev:
=GUXåHQL
UHSXEOLND

DUDEVNL

rajn, Belgija, Bosna in Hercegovina, Danska,

1HPþLMD 6DXGRYD $UDELMD $YVWULMD %DK

HPLUDWL

0DNHGRQLMD

âSDQLMD

)LQVND

/LHFKWHQVWHLQ

*UþLMD

,UVND

,]UDHO

.HQLMD

/XNVHPEXUJ

0DOL

0DOWD

1RUYHãND

.XYDMW

1HNGDQMD

1L]R]HPVND

MXJRVORYDQVND

.DWDU

=GUXåHQR

kraljestvo, Slovenija 6RPDOLMD âYHGVND âYLFD 7DQ]DQLMD 7XQL]LMD 7XUþLMD LQ -XJRVODYLMD GRELMR WXGL SDV  144 MHz za pomorske mobilne in zemeljske mobilne storitve in sicer primarno.
S5.214

Dodatna dodelitev: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Eritreja, Etiopija, Kenija, Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija, Malta, Slovenija, Somalija, Sudan, Tanzanija in Jugoslavija dobijo tudi pas 138 - 144
MHz za fiksno storitev in sicer primarno.

S5.218

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 149,9 MHz je dodeljen tudi storitvi za upravljanje vesoljskih
plovil (Zemlja-YHVROMH QD SULPDUQL RVQRYL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH ELO VNOHQMHQ SR GRORþLOLK  ýOHQD1R
6 3DVRYQD ãLULQD SRVDPLþQHJD RGGDMDQMD QH VPH SUHVHJDWL ± 25 kHz.

S5.219

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  -  0+] VDWHOLWVNLK PRELOQLK VWRULWHY MH WUHED XVNODMHYDWL ] GRORþLOL
Resolucije 46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A. Delovanje satelitskih mobilnih storitev ne sme ovirati razvoja in
XSRUDEH ILNVQLK LQ PRELOQLK VWRULWHY WHU VWRULWHY ]D XSUDYOMDQMH YHVROMVNLK SORYLO Y REPRþMX  - 149,9 MHz.

S5.220

- 150,05 MHz in 399,9 - 400,05 MHz satelitskih mobilnih storitev je
5HY :5&-97)/No. S9.11A. Delovanje mobilne satelitske
VWRULWYH QH VPH RYLUDWL UD]YRMD LQ XSRUDEH UDGLRQDYLJDFLMVNLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY Y REPRþMX  - 150,05 MHz
in 399,9 - 400,05 MHz.
8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQLK REPRþLM 

SRWUHEQR XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH 

S5.221

Postaje mobilno-satelitske storitve v pasu 148-

0+] QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM DOL WHUMDWL ]DãþLWH RG

SRVWDM ILNVQLK DOL PRELOQLK VWRULWHY NL GHOXMHMR Y VNODGX V 7DEHOR

GRGHOLWYH IUHNYHQF Y QDVOHGQMLK GUåDYDK

$OEDQLMD $OåLULMD 1HPþLMD 6DXGRYD $UDELMD $YVWUDOLMD $YVWULMD %DKUDMQ %DQJODGHã %DUEDGRV %HORUXVLMD

Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Brunei Darussalam, Bolgarija, Kamerun, Kitajska, Ciper, Kongo,
5HSXEOLND .RUHMD +UYDãND .XED 'DQVND (JLSW =GUXåHQL DUDEVNL HPLUDWL (ULWUHMD âSDQLMD (VWRQLMD (WLRSLMD
)LQVND )UDQFLMD *DERQ *DQD *UþLMD *YLQHMD *YLQHMD %LVVDR 0DGåDUVND ,QGLMD ,VODPVND UHSXEOLND ,UDQ
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Irska, Islandija, Izrael, Italija, Jamajka, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Latvija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija, Libanon, Libija, Liechtenstein, Luksemburg, Malezija, Mali, Malta,
Mavretanija, Moldavija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Uganda,
Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugalska,
.DWDU 6LULMD .LUJL]LVWDQ 6ORYDãND 5RPXQLMD =GUXåHQR NUDOMHVWYR 5XVLMD 6HQHJDO 6LHUUD /HRQH 6LQJDSXU

Slovenija

âUL /DQND -XåQRDIULãND UHSXEOLND âYHGVND âYLFD 6YD]LODQG 7DQ]DQLMD ýDG 7DMVND 7RJR 7RQJD

avija, Zambija in Zimbabve.

7ULQLGDG LQ 7REDJR 7XQL]LMD 7XUþLMD 8NUDMLQD 9LHWQDP -HPHQ -XJRVO

S5.222

2GGDMDQMH UDGLRQDYLJDFLMVNH VDWHOLWVNH VWRULWYH Y REPRþMLK 

- 150,05 MHz in 399,9 - 400,05 MHz smejo
uporabljati tudi sprejemne zemeljske postaje storitev za raziskovanje v vesolju.

S5.223

.HU ODKNR XSRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 150,05 MHz fiksnih in mobilnih storitev škodljivo moti

SRVWDMH UDGLRQDYLJDFLMVNLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY QDM XSUDYH QH GRYROMXMHMR WDNH XSRUDEH SUL L]YDMDQMX þOHQD 1R

342/S4.4.
S5.224A Uporaba pasov 149,9 - 150,05 MHz in 399,9 - 400,05 MHz s strani mobilne satelitske storitve (zemlja-zrak) je
omejena na zemeljsko mobilno-satelitsko storitev (Zemlja-zrak) do 1. januarja 2015.
S5.224B Dodelitev pasov 149,9 - 150,05 MHz in 399,9 - 400,05 MHz radionavigacijsko-satelitski storitvi bo veljala do
1. januarja 2015.
S5.226

)UHNYHQFD



0+]

MH

PHGQDURGQR

GRORþHQD

IUHNYHQFD

]D

NOLF

Y

VLOL

]D

SRPRUVNH

PRELOQH

9+)

UDGLRWHOHIRQVNH VWRULWYH 3RJRML ]D XSRUDER WH IUHNYHQFH VR QDYHGHQL Y þOHQX 16 LQ þOHQX 'RGDWHN 6

9 REPRþMLK  - 156,7625 MHz, 156,8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160,975 MHz in 161,475 - 162,05 MHz
mora vsaka uprava dati prioriteto pomorskim mobilnim storitvam le na tistih frekvencah, ki so dodeljene
SRVWDMDP SRPRUVNLK PRELOQLK VWRULWHY

JOHM þOHQD 16 LQ 6 WHU þOHQ 'RGDWHN 6  7UHED VH MH

L]RJLEDWL WHPX GD EL IUHNYHQFH Y WHK REPRþMLK XSRUDEOMDOH SRVWDMH GUXJLK VWRULWHY QD REPRþMLK NMHU EL XSRUDED
ODKNR SRY]URþLOD ãNRGOMLYR PRWHQMH SRPRUVNLK PRELOQLK 9+) UDGLRNRPXQLNDFLMVNLK VWRULWHY 'RYROMHQR SD MH

uporabljati IUHNYHQFR  0+] LQ IUHNYHQþQH SDVRYH Y NDWHULK LPDMR SULRULWHWR SRPRUVNH PRELOQH VWRULWYH ]D
radiokomunikacije na kopenskih vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi in prizadetimi
XSUDYDPL LQ RE XSRãWHYDQMX VHGDQMH XSRUDEH IUHNYHQF WHU REVWRMHþLK VSRUD]XPRY

S5.227

9

SRPRUVNLK

PRELOQLK

9+)

VWRULWYDK

VH

VPH

IUHNYHQFD  0+] XSRUDEOMDWL

selektivni klic v sili (glej Resolucijo 323 (Mob-  3RJRML ]D XSRUDER
N38/S31 in 60/S52 in Y þOHQX 'RGDWHN 6 WHU 'RGDWHN 6
S5.254

)UHNYHQþQD SDVRYD 

L]NOMXþQR ]D GLJLWDOQL

WH IUHNYHQFH VR GRORþHQL Y þOHQLK

- 322 MHz in 335,4 - 399,9 MHz sme uporabljati satelitska mobilna storitev, v skladu z

GRJRYRURP NL MH ELO VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6 SRG SRJRMHP GD SRVWDMH WH VWRULWYH QH SRY]URþDMR
ãNRGOMLYHJD PRWHQMD SRVWDMDP ]D GUXJH VWRULWYH NL GHOXMHMR DOL MH ]DQMH QDþUWRYDQR GD ERGR GHORYDOH Y VNODGX V

WDEHOR UD]SRUHGLWYH IUHNYHQþQLK SDVRY

S5.255

5DGLRIUHNYHQþQD SDVRYD  - 315 MHz (Zemlja-vesolje) in 387 - 390 MHz (vesolje-Zemlja) smejo pri
satelitskih mobilnih storitvah uporabljati negeostacionarni satelitski sistemi. Takšno uporabo je treba usklajevati
] GRORþLOL 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No. S9.11A.

S5.256

)UHNYHQFD  0+] MH IUHNYHQFD Y WHP REPRþMX NL MR XSRUDEOMDMR SRVWDMH LQ QDSUDYH QDPHQMHQH ]D SUHåLYHWMH
JOHM þOHQ 'RGDWHN 6 

S5.257

5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

-  0+] VPHMR GRGHOMHYDWL XSUDYH ]D SRWUHEH YHVROMVNH WHOHPHWULMH Y VYRMLK GUåDYDK

QD SULPDUQL RVQRYL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.258

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 335,4 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na

instrumentalne sisteme za pristajanje.
S5.260

Ker lahko uporaba pasu 399,9 - 400,05 MHz za fiksne in mobilne storitve škodljivo moti radionavigacijske
VDWHOLWVNH VWRULWYH QDM XSUDYH QH GRYROMXMHMR WDNH XSRUDEH SUL L]YDMDQMX þOHQD 1R 6

S5.261

Oddajanje mora biti omejeno na pasovno širino ± 25 kHz od standardne frekvence 400,1 MHz.

S5.263

5DGLRIUHNYHQþQL SDV  - 401 MHz je dodeljen tudi storitvam raziskovanja vesolja v smeri vesolje-vesolje
za komunikacije med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej uporabi se storitve raziskovanja vesolja ne štejejo za
varnostne storitve.

S5.264

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

Resolucije 46 (Rev. WRC-

-  0+] ]D VDWHOLWVNH PRELOQH VWRULWYH MH WUHED XVNODMHYDWL ] GRORþLOL

1R 6$ 2PHMLWHY JRVWRWH VHYDQH PRþL NL MH QDYHGHQD Y $QHNVX 
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Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/Aneks 1 Dodatka S5 je v veljavi, dokler je pristojna svetovna
radiokomunikacijska konferenca ne bo spremenila.
S5.266

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD REPRþMD 

- 406,1 MHz za satelitske mobilne storitve je omejena na satelitske

UDGLMVNH VYHWLOQLNH ] QL]NR RGGDMQR PRþMR NL VOXåLMR GRORþDQMX SR]LFLMH Y VLOL

JOHM WXGL þOHQ 16 LQ þOHQ

38/Dodatek S13).
S5.267

3UHSRYHGDQR MH YVDNR RGGDMDQMH NL EL ODKNR SRY]URþDOR ãNRGOMLYR PRWHQMH SRREODãþHQLP XSRUDEQLNRP SDVX 

- 406,1 MHz.
S5.268

Uporaba pasu 410-420 MHz s strani vesoljsko raziskovalne storitve je omejena na komunikacije znotraj 5 km
NURåHþHJD YHVROMVNHJD SORYLOD V SRVDGNR *RVWRWD PRþQRVWQHJD SUHWRND QD SRYUãLQL =HPOMH NL MR SRY]URþD

oddajanje izven vozil, ne sme presegati -153 dB(W/m2 ) za 0° ≤ δ ≤ 5°, -153 + 0.077 (δ – 5) dB(W/m2) za 5° ≤
δ ≤ 70° in -148 dB(W/m2) za 70° ≤ δ ≤ 90°, kjer δ pomeni kot prihoda radio-IUHNYHQþQHJD YDOD UHIHUHQþQD
širina pasu pa je 4 kHz. Št. S4.10 se QH QDQDãD QD GHMDYQRVWL ]XQDM YR]LOD 9 WHP IUHNYHQþQHP SDVX VWRULWHY ]D
vesoljske raziskave (zrak-]UDN QH VPH ]DKWHYDWL ]DãþLWH RG SRVWDM ILNVQLK LQ PRELOQLK VWRULWHY QLWL RPHMHYDWL
njihove uporabe in razvoja.
S5.275

Dodatna dodelitev: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Estonija, Finska, Latvija, Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija, Libija, Slovenija in Jugoslavija dobijo tudi pasova 430-432 MHz in 438-440 MHz za
fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, in sicer primarno.

S5.280

1HPþLMD

$YVWULMD

%RVQD

LQ

+HUFHJRYLQD

+UYDãND

1HNGDQMD

MXJRVORYDQVND

UHSXEOLND

0DNHGRQLMD

Liechtenstein, Portugalska, Slovenija, Švica in Jugoslavija dobijo pas 433,05 - 434,79 MHz (centralna
frekvenca je 433,92 MHz) za industrijske, znanstvene in medicinske (ISM) aplikacije. Radiokomunikacijske
VWRULWYH WHK GUåDY NL GHOXMHMR ]QRWUDM WHJD SDVX PRUDMR VSUHMHWL PRWQMH NL MLK WD XSRUDED XWHJQH SRY]URþLWL =D
,60 RSUHPR NL GHOXMH Y WHP SDVX YHOMDMR GRORþEH ãW S15.13.

S5.282

- 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz, 3 400 - 3 410 MHz (samo v
- 5 670 MHz, se smejo uporabljati za amaterske satelitske storitve, pod pogojem, da
QH SRY]URþDMR ãNRGOMLYHJD PRWHQMD GUXJLP VWRULWYDP NL GHOXMHMR Y VNODGX V 7DEHOR (glej No. S5.43). Uprave, ki
5DGLRIUHNYHQþQL SDVRYL 
3RGURþMX  LQ  WHU  

GRYROLMR WDNR XSRUDER PRUDMR ]DJRWRYLWL GD ER YVDNR ãNRGOMLYR PRWHQMH NL EL JD SRY]URþDOR RGGDMDQMH SRVWDMH
DPDWHUVNH VDWHOLWVNH VWRULWYH WDNRM RGVWUDQMHQR Y VNODGX ] GRORþLOL 1R 6 8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK

pasov 1 260 - 1 270 MHz in 5 650 - 5 670 MHz amaterske satelitske storitve je omejena na smer Zemljavesolje.
S5.286

- 450,25 MHz smejo uporabljati storitve za upravljanje vesoljskih plovil (Zemljavesolje) in postaje storitev za raziskovanje v vesolju (Zemlja-vesolje), v skladu z dogovorom, sklenjenim po
5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.286A Uporabo pasov 454 - 456 MHz in 459 - 460 MHz s strani mobilno-satelitske storitve je treba koordinirati po
Resoluciji 46 (Rev.WRC-97)/No. S9.11A.
S5.287

Pri pomorskih mobilnih storitvah smejo frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz,
467,550 MHz in 467,575 MHz uporabljati komunikacijske postaje na ladjah. V primerih kjer je to potrebno, se
v te namene sme uporabiti naprave s kanalskim razmakom 12,5 kHz na dodatnih frekvencah 457,5375 MHz;
 0+]  LQ  0+] 8SRUDER WHK IUHNYHQF Y WHULWRULDOQLK YRGDK MH PRJRþH XUHMDWL ]
GRPDþLPL SUHGSLVL SULVWRMQH XSUDYH 7HKQLþQH NDUDNWHULVWLNH XSRUDEOMHQH RSUHPH PRUDMR ELWL Y VNODGX V
NDUDNWHULVWLNDPL NL VR SRGUREQR GRORþHQH Y SULSRURþLOX ,78-R

S5.289

M.1174 (glej Resolucijo COM4-2).

- 470 MHz in 1 690 - 1 710 MHz smejo uporabljati tudi satelitske postaje za
raziskovanje Zemlje, razen meteoroloških satelitskih postaj, in sicer za oddaje vesolje-Zemlja, pod pogojem, da
5DGLRIUHNYHQþQH SDVRYH 

QH SRY]URþDMR ãNRGOMLYHJD PRWHQMD SRVWDMDP NL REUDWXMHMR Y VNODGX V 7DEHOR

S5.306

Dodatna dodelitev:

S5.311

JOHM ãW RG S5.10 do S5.13), in v
- 614 MHz dodeljen tudi radio-astronomski storitvi in sicer sekundarno.

Y 3RGURþMX  UD]HQ Y $IULãNHP REPRþMX SUHGYDMDQMD

3RGURþMX  MH SDV 

9 UDGLRIUHNYHQþQHP REPRþMX 

-

 0+] MH PRJRþH GRGHOLWL IUHNYHQFH SRVWDMDP VDWHOLWVNH WHOHYL]LMH NL

XSRUDEOMDMR IUHNYHQþQR PRGXODFLMR RGYLVQR RG GRJRYRUD PHG SULVWRMQLPL XSUDYDPL LQ WLVWLPL NL åH L]YDMDMR

storitve v skladu s Tabelo in ki bi lahko bili prizadeti (glej Resoluciji 33 in 507). Take postaje ne smejo na
WHULWRULMLK GUXJLK GUåDY SRY]URþDWL JRVWRWH VHYDQH PRþL NL EL SUHVHJDOD YUHGQRVW - 129 dB(W/m2) za vpadne kote
manjše od 200 JOHM 3ULSRURþLOR   EUH] RGREULWYH XSUDY WHK GUåDY
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S5.328

5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

- 1 215 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj zrakoplovnih
elektronskih instrumentov za navigacijo in SULSDGDMRþLK QDSUDY QD =HPOML

S5.329

Uporaba radionavigacijske satelitske storitve v pasu 1.215 - 1.260 MHz je pogojena s tem, da ne pride do
škodljivega motenja (motenj) radionavigacijske storitve, ki ima pooblastilo pod št. S5.331.

S5.331

Dodatna dodelitev:

$OåLULMD

1HPþLMD

$YVWULMD

%DKUDMQ

%HOJLMD

%HQLQ

%RVQD

LQ

+HUFHJRYLQD

%XUXQGL

.DPHUXQ .LWDMVND +UYDãND 'DQVND =GUXåHQL DUDEVNL HPLUDWL )UDQFLMD *UþLMD ,QGLMD ,VODPVND UHSXEOLND ,UDQ

Irak, Kenija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Liechtenstein, Luksemburg, Mali, Mavretanija,
Norveška, Oman, Pakistan, Nizozemska, Portugalska, Katar, Senegal, Slovenija, Somalija, Sudan, Šri Lanka,
âYHGVND âYLFD 7XUþLMD LQ -XJRVODYLMD GRELMR SDV  - 1.300 MHz še za radionavigacijsko storitev in sicer
primarno.
S5.332

V pasu 1.215 - 1.300 MHz aktivni vesoljski senzorji v satelitih za zemeljske raziskave in storitve za vesoljske
UD]LVNDYH QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM SD WXGL QH ]DKWHYDWL ]DãþLWH DOL NDNR GUXJDþH YVLOMHYDWL RPHMLWYH GHORYDQMD

aOL UD]YRMD UDGLRORNDFLMVNH
primarne dodelitve.

VWRULWYH

UDGLRQDYLJDFLMVNH

VDWHOLWVNH

VWRULWYH

LQ

GUXJLK

VWRULWHY

NL

VR

GHOHåQH

S5.333

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK  - 1300 MHz, 3100 - 3300 MHz, 5250 - 5350 MHz, 8550 - 8650 MHz, 9500 9800 MHz in 13,4 - 14,0 GHz, se smejo radiolokacijske postaje, vgrajene na vesoljskih plovilih, na sekundarni
osnovi uporabljati tudi za satelitsko raziskovanje zemlje in za raziskovanje v vesolju.

S5.337

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 

- 1350 MHz, 2700 - 2900 MHz in 9000 - 9200 MHz za zrakoplovne

UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH MH RPHMHQD QD UDGDUVNH SRVWDMH QD =HPOML LQ QD SULSDGDMRþH WUDQVSRQGHUMH QD

zrakoplovih, ki oddajajo le na frekvencah v teh pasovih ter le v primerih, da jih aktivirajo radarji, ki delujejo v
LVWHP UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX

S5.339

5DGLRIUHNYHQþQL SDVRYL  - 1400 MHz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz in 15,20 - 15,35 GHz, so na
sekundarni osnovi dodeljeni tudi za pasivno raziskovanje v vesolju in za pasivne satelitske storitve raziskovanja
Zemlje.

S5.340

- 1427 MHz, 2690 - 2700 MHz
-  *+] UD]HQ RGGDM NL MLK GRORþD 6    *+] UD]HQ RGGDM NL MLK GRORþD 6   - 24 GHz, 31,3 - 31,5 GHz, 31,5 -  *+] Y 3RGURþMX  
48,94 - 49,04 GHz z zrakoplovnih postaj, 50,2 - 50,4 GHz* razen tistih, ki jih zagotavlja S5.555A, 52,6 - 54,25
GHz, 86 - 92 GHz, 105 - 116 GHz, 140,69 - 140,98 GHz z zrakoplovnih postaj in z vesoljskih postaj v smeri
vesolje- Zemlja 182 -  *+] UD]HQ RGGDM NL MLK GRORþD 6  LQ  - 231 GHz.
3UHSRYHGDQR MH YVDNR RGGDMDQMH Y QDVOHGQMLK UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 
UD]HQ RGGDM NL MLK GRORþDWD 6 LQ 6  

S5.341

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK  - 1727 MHz, 101 - 120 GHz in 197 -  *+] QHNDWHUH
pasivno raziskovanje v okviru programa iskanja namernega oddajanja zunajzemeljskega izvora.

S5.345

Uporaba pasu 1452 - 1492 MHz s strani radiodifuzne satelitske storitve in radiodifuzne storitve je omejena na
GLJLWDOQR DYGLR RGGDMDQMH LQ PRUD XSRãWHYDWL GRORþEH 5HVROXFLMH 528 (WARC-92).

S5.351

5DGLRIUHNYHQþQL SDVRYL 

GUåDYH L]YDMDMR

- 1544 MHz, 1545 - 1559 MHz, 1626,5 - 1645,5 MHz in 1646,5 - 1660,5 MHz se

QH VPHMR XSRUDEOMDWL ]D ]YH]H ]D RVNUER V VLJQDORP 9 L]UHGQLK UD]PHUDK SD MH PRJRþH GD XSUDYD SRREODVWL
]HPHOMVNH SRVWDMH NDWHUHNROL VDWHOLWVNH PRELOQH VWRULWYH NL VR SRVWDYOMHQH Y GRORþHQLK ILNVQLK WRþNDK GD

komunicirajo preko vesoljskih postaj na teh frekvencah.
S5.352

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY  -

1530 MHz, 1533 - 1544 MHz, 1626,5 - 1631,5 MHz in 1634,5 - 1645,5
MHz za postaje kopenske satelitske mobilne storitve je omejena na negovorni prenos podatkov z nizko bitno
hitrostjo.

S5.353A Pri uporabi postopkov št. S9.11A za mobilno satelitsko storitev v pasovih 1530-1544 MHz in 1626,5-1645,5
MHz bo dana prioriteta za izpolnjevanje spektrskih potreb za komunikacije v primeru nevarnosti, nujnih
primerih in za zagotavljanje varnosti Globalnega pomorskega nujnostnega in varnostnega sistema (Global
Maritime Distress and Safety System, GMDSS). Pomorske mobilne satelitske komunikacije za primere
QHYDUQRVWL QXMH LQ ]DJRWDYOMDQMD YDUQRVWL LPDMR SULRULWHWHQ GRVWRS LQ WDNRMãQMR UD]SRORåOMLYRVW SUHG YVHPL
GUXJLPL PRELOQLPL VDWHOLWVNLPL NRPXQLNDFLMDPL NL GHOXMHMR Y PUHåL 0RELOQL VDWHOLWVNL VLVWHPL QH VPHMR
SRY]URþDWL

PRWHQM

DOL

]DKWHYDWL

]DãþLWH

RG

NRPXQLNDFLM

*0'66

]D

SULPHUH

QHYDUQRVWL

QXMH

R]LURPD

zagotavljanja varnosti. Treba je upoštevati prioriteto z varnostjo povezanih komunikacij v drugih mobilnih
satelitskih storitvah. (Glej Resolucijo 218 (WRC-97).)
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Št.

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 525
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- 1559 MHz in 1626,5 - 1660,5 MHz satelitskih mobilnih storitev je
S9.11A.

WUHED XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No.

S5.356

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 1545 MHz za satelitske mobilne storitve (vesolje-Zemlja) je omejena

QD NRPXQLNDFLMH Y VLOL JOHM þOHQ 16 

S5.357

'RYROMHQ MH WXGL SUHQRV VLJQDORY Y SRGURþMX  -

1555 MHz od prizemeljskih zrakoplovnih postaj neposredno
do zrakoplovnih postaj ali med zrakoplovnimi postajami v okviru zrakoplovnih mobilnih (R) storitev, kadar se s
tem razširja ali dopolnjuje zveze sateliti-zrakoplovi.

S5.357A Pri uporabi postopkov št. S9.11A za mobilno satelitsko storitev v pasovih 1545-1555 MHz in 1646,5-1656,5
MHz bo dana prioriteta za izpolnjevanje spektrskih potreb zrakoplovne mobilne satelitske (R) storitve, ki
]DJRWDYOMD SUHQRV VSRURþLO V SULRULWHWR RG  GR  Y þOHQX S44. Komunikacije zrakoplovne mobilne satelitske (R)
VWRULWYH V SULRULWHWR RG  GR  Y þOHQX S44 PRUDMR LPHWL SULRULWHWHQ GRVWRS LQ WDNRMãQMR UD]SRORåOMLYRVW SR SRWUHbi
V SUHGNXSQR SUDYLFR SUHG YVHPL GUXJLPL NRPXQLNDFLMDPL PRELOQHJD VDWHOLWD NL GHOXMHMR Y PUHåL 0RELOQL
VDWHOLWVNL VLVWHPL QH VPHMR SRY]URþDWL QHVSUHMHPOMLYLK PRWHQM DOL ]DKWHYDWL ]DãþLWH RG NRPXQLNDFLM ]UDNRSORYQH
PRELOQH VDWHOLWVNH

5

VWRULWYH VSRURþLO V SULRULWHWR RG  GR  7UHED MH XSRãWHYDWL SULRULWHWR ] YDUQRVWMR

povezanih komunikacij v drugih mobilnih satelitskih storitvah. (Glej Resolucijo 218 (WRC-97).)
S5.358

1H JOHGH QD GUXJD GRORþLOD 3UDYLOQLND R UDGLRNRPXQLNDFLMDK 5DGLR UHJXODWLRQV Y ]YHzi
UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY NL VR GRGHOMHQL ]UDNRSORYQL VDWHOLWVNL PRELOQL
XSUDYH GRYROLMR XSRUDER UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 
]HPHOMVNLPL SRVWDMDPL QD OHWDOLK

5

z omejitvami uporabe

VWRULWYL ]D MDYQR XSRUDER ODKNR

- 1555 MHz in 1646,5 - 1656,5 MHz za komunikacijo z

DLUFUDIW HDUWK VWDWLRQV  7H NRPXQLNDFLMH SD MH WUHED WDNRM SUHNLQLWL þH

SRWUHEQR GD EL RPRJRþLOL SUHQRV VSRURþLO V SULRULWHWR  GR  L] þOHQD 6

S5.360

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

- 1559 MHz in 1656,5 - 1660,5 MHz lahko uprave dovolijo tudi komunikacijo
med zemeljskimi postajami na letalih in zemeljskimi postajami na ladjah z vesoljskimi postajami kopenske
satelitske mobilne storitve - glej Resolucijo 208 (Mob-87).

S5.364

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 1626,5 MHz za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje) in za
radiodeterminacijske satelitske storitve (Zemlja-YHVROMH MH WUHED XVNODMHYDWL Y VNODGX ] GRORþLOL 5HVROXFLMH 
(Rev. WRC-95)/No. S9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v eni ali drugi od obeh storitev v tem
UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX QH VPH SRY]URþDWL WHPHQVNH JRVWRWH PRþL HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD NL EL ELOD
YHþMD RG

-

6

]D WR YHOMD 1R 6  UD]HQ þH VH SULVWRMQH XSUDYH QH GRJRYRULMR GUXJDþH 9 WLVWHP GHOX

G% : N+]

Y WLVWHP GHOX SDVX NL JD XSRUDEOMDMR VLVWHPL NL GHOXMHMR Y VNODGX ] GRORþLOL 1R

IUHNYHQþQHJD SDVX NMHU WDNL VLVWHPL QH GHOXMHMR VUHGQMD JRVWRWD PRþL HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD

zemeljske mobilne postaje ne sme presegati -3 dB(W/4 kHz). Postaje satelitskih mobilnih storitev ne smejo
]DKWHYDWL ]DãþLWH SUHG SRVWDMDPL ]D ]UDNRSORYQH UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH QLWL SUHG SRVWDMDPL NL GHOXMHMR Y
VNODGX ] GRORþLOL 1R 6 QLWL SUHG SRVWDMDPL ]D ILNVQH VWRULWYH NL GHOXMHMR Y VNODGX ] 1R 6

S5.365

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 1626,5 MHz za satelitske mobilne storitve (vesolje-Zemlja) je treba
S9.11A.

XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No.

S5.366

5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

- 1626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj elektronskih

LQãWUXPHQWRY ]D ]UDþQR QDYLJDFLMR QD ]UDNRSORYLK LQ ] QMLPL SRYH]DQLK QDSUDY QD =HPOML DOL QD VDWHOLWLK 7DND
VDWHOLWVND XSRUDED PRUD ELWL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.367

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQD SDVRYD  - 1626,5 MHz in 5000 - 5150 MHz sta v skladu z dogovorom,
VNOHQMHQLP SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6 GRGHOMHQD WXGL ]D RSUDYOMDQMH ]UDNRSORYQLK VDWHOLWVNLK PRELOQLK 5

storitev na primarni osnovi.
S5.368

V zvezi z radiodeterminacijsNLPL

VDWHOLWVNLPL LQ VDWHOLWVNLPL PRELOQLPL VWRULWYDPL QH YHOMDMR GRORþLOD 1R

6 Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 1626,5 MHz, z izjemo zrakoplovnih radionavigacijskih satelitskih

storitev.
S5.371

- 1626,5 MHz (Zemlja-vesolje) in 2483,5 2500 MHz (vesolje-Zemlja) dodeljena tudi postajam radiodeterminacijske satelitske storitve na sekundarni
'RGDWQD GRGHOLWHY Y 3RGURþMX  VWD UDGLRIUHNYHQþQD SDVRYD 

RVQRYL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.372

Postaje radiodeterminacijskih satelitskih in satelitskih mobilnih storitev ne smejo škodljivo motiti postaj
UDGLRDVWURQRPVNH VWRULWYH NL XSRUDEOMDMR UDGLRIUHNYHQþQL SDV  -  0+] 9HOMD þOHQ 1R
2904/S.29.13).
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S5.374

Mobilne zemeljske postaje v okviru satelitskih mobilnih storitev, ki delujejo v pasovih 1613,5 - 1634,5 MHz in
1656,5 -  0+] QH VPHMR ãNRGOMLYR PRWLWL SRVWDM ]D ILNVQH VWRULWYH NL GHOXMHMR Y GUåDYDK QDYHGHQLK Y þOHQX
No. S5.359.

S5.375

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 1646,5 MHz za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje) in za

PHGVDWHOLWVNH ]YH]H MH RPHMHQD QD NRPXQLNDFLMH Y VLOL JOHM þOHQ 16 

S5.376

- 1656,5 MHz med letalskimi postajami v
okviru zrakoplovnih mobilnih (R) storitev ter prizemnimi zrakoplovnimi postajami, kadar takšen prenos razširja
ali dopolnjuje zveze med letali in sateliti.

'RYROMHQ MH WXGL SUHQRV VLJQDORY Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

S5.376A Mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v pasu 1660-
radioastronomski storitvi.
S5.379A

0+] QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM SRVWDMDP Y

3R]LYDPR XSUDYH QDM WDNRM NR ER WR L]YHGOMLYR ]DJRWRYLMR YVR PRåQR ]DãþLWR Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 1668,4 MHz prihodnjim raziskavam v radioastronomiji, zlasti z ukinitvijo prenosa signalov v smeri zrak=HPOMD ]D SRWUHEH PHWHRURORãNLK VWRULWHY Y SRGURþMX  - 1668,4 MHz.
S5.380

- 1675 MHz in 1800 - 1805 MHz sta na svetovni ravni namenjena upravam, ki bi
- 1675 MHz je omejena na zveze z letali, uporaba
pasu 1800 - 1805 MHz pa na zveze z zrakoplovnimi postajami.
5DGLRIUHNYHQþQD SDVRYD 

åHOHOH XYHVWL ]YH]H ]D MDYQR XSRUDER 8SRUDED SDVX 

S5.385

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDVRYL  - 1722,2 MHz, 150 - 151 GHz, 174,42 - 175,02 GHz, 177 177,4 GHz, 178,2 - 178,6 GHz, 181 - 181,46 GHz, 186,2 - 186,6 GHz in 257,5 - 258 GHz so na sekundarni
RVQRYL GRGHOMHQL WXGL UDGLRDVWURQRPVNLP VWRULWYDP ]D RSD]RYDQMH VSHNWUDOQLK þUW

S5.388

5DGLRIUHNYHQþQD SDVRYD  - 2025 MHz in 2110 - 2200 MHz sta na svetovni ravni namenjena uvajanju
Mednarodnih mobilnih telekomunikacij - 2000 ( IMT-  7D XSRUDED QH L]NOMXþXMH XSRUDEH WHK SDVRY ]D
GUXJH VWRULWYH NL VWD MLP WD GYD SDVRYD GRGHOMHQD 2PHQMHQD UDGLRIUHNYHQþQD SDVRYD QDM EL ELOD QD YROMR ]D

IMT-2000 v skladu z Resolucijo 212 (Rev. WRC-97).
S5.389A

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 

- 2010 MHz in 2170 - 2200 MHz za satelitske mobilne storitve je treba

XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&- 1R 6$ LQ Y VNODGX ] GRORþLOL 5HVROXFLMH  :5&  7HK SDVRY QL PRJRþH XSRUDEOMDWL SUHG  MDQXDUMHP  YHndar

pa se frekvence v pasu 1980 - 1990 MHz

Y 3RGURþMX  QH ERGR ]DþHOH XSRUDEOMDWL SUHG  MDQXDUMHP 

S5.391

3UL GRGHOMHYDQMX IUHNYHQF SRVWDMDP PRELOQLK VWRULWHY Y UDGLRIUHNYHQþQLK REPRþMLK   0+]

2110 MHz in 2200 -

QH VPHMR XSUDYH XYDMDWL PRELOQLK VLVWHPRY YHOLNH JRVWRWH NL VR RSLVDQL Y 3ULSRURþLOX ,78-R

SA.1154, in morajo upoštevati ta dokument pri uvajanju kateregakoli drugega tipa mobilnega sistema.
S5.392

Pozivamo uprave, naj storijo vse, kar je izvedljivo, da prenos signalov med dvePD DOL YHþ QHJHRVWDFLRQDUQLPL
sateliti pri storitvah za raziskovanje vesolja, upravljanju delovanja satelitov in pri satelitskem raziskovanju
=HPOMH Y UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK  - 2110 MHz in 2200 - 2290 MHz, ne bodo omejevali prenosa signalov
v smeri Zemlja-vesolje, vesolje-Zemlja in drugih oddaj v smeri vesolje-vesolje v okviru zvez med
geostacionarnimi in negeostacionarnimi sateliti.

S5.398

9 ]YH]L ] UDGLRGHWHUPLQDFLMVNLPL VDWHOLWVNLPL VWRULWYDPL Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 2500 MHz ne veljajo

dRORþLOD 1R 6
S5.399

9 GUåDYDK 3RGURþMD  UD]HQ Y WLVWLK NL VR QDYHGHQH Y þOHQX 1R 6 SRVWDMH ]D UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH QH

VPHMR ãNRGOMLYR PRWLWL SRVWDM ]D UDGLRGHWHUPLQDFLMVNH VDWHOLWVNH VWRULWYH DOL ]DKWHYDWL ]DãþLWR SUHG PRWHQMHP WHK

postaj.
S5.402

8SRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 2500 MHz za satelitske mobilne storitve in za radiodeterminacijske
S9.11A. Pozivamo uprave,

VDWHOLWVNH VWRULWYH MH WUHED XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No.

naj storijo vse, kar je

L]YHGOMLYR GD EL SUHSUHþLOL ãNRGOMLYR PRWHQMH UDGLRDVWURQRPVNLK VWRULWHY NL EL JD

-  0+] ]ODVWL PRWHQMH NL EL JD SRY]URþDOR VHYDQMH GUXJLK
harmonskih frekvenc, ki vpadejo v pas 4 990 - 5 000 MHz, ki je na svetovni ravni dodeljen za uporabo
radioastronomske storitve.

SRY]URþDOR RGGDMDQMH Y REPRþMX 

S5.403

2E XSRãWHYDQMX GRJRYRUD NL MH ELO VNOHQMHQ Y VNODGX ] GRORþLOL þOHQD 1R 6 VH VPH UDGLRIUHNYHQþQL SDV

2520 -  0+] GR  MDQXDUMD  UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 2535 MHz) pri deORYDQMX Y RNYLUX GUåDYQLK
meja uporabljati za satelitske mobilne storitve v smeri vesolje-Zemlja (razen letalskih satelitskih mobilnih
VWRULWHY  8SRUDEOMDMR VH GRORþLOD 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No. S9.11A.
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S5.409

Št.

8SUDYH PRUDMR VWRULWL YVH NDU MH L]YHGOMLYR GD EL SUHSUHþLOH UD]YRM QRYLK ]YH] ] UD]SUãHYDQMHP Y WURSRVIHUL

WURSRVSKHULF VFDWWHU V\VWHPV Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -

S5.410

'RYROMHQD MH XSRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 
3RGURþMX

S5.411
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2690 MHz.

- 2690 MHz za zveze z razprševanjem v troposferi v

 RE XSRãWHYDQMX GRJRYRUD NL MH VNOHQMHQ Y VNODGX ] GRORþLOL þOHQD 1R 6

WURSRVSKHULF VFDWWHU UDGLR-relay links) v
- 2690 MHz je treba ukreniti vse potrebno, da bi se izognili usmerjanju anten teh
zvez proti orbiti geostacionarnih satelitov.
3UL QDþUWRYDQMX QRYLK XVPHUMHQLK ]YH] ] UD]SUãHYDQMHP Y WURSRVIHUL

UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

S5.413

3UL QDþUWRYDQMX VLVWHPRY Y VWRULWYL RGGDMQHJD VDWHOLWD Y SDVRYLK PHG  0+] LQ  0+] QDM XSUDYH
NRQNUHWQR XNUHSDMR GD ]DãþLWLMR UDGLRDVWURQRPsko

S5.414

'RGHOLWHY UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

storitev v pasu 2690 - 2700 MHz.

- 2520 MHz satelitskim mobilnim storitvam (vesolje-=HPOMD
S9.11A.

]DþQH

YHOMDWL  MDQXDUMD  LQ MR MH WUHED XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No.

S5.416

Uporaba pasu 2520 -  0+] V VWUDQL VWRULWYH RGGDMQHJD VDWHOLWD MH RPHMHQD QD GUåDYQH LQ UHJLRQDOQH VLVWHPH
REþLQVNHJD VSUHMHPDQMD LQ ]DQMR YHOMD VSRUD]XP GRVHåHQ SRG ãW S9.21 *RVWRWD SUHWRND PRþL QD ]HPHOMVNL
površini ne sme presegati vrednosti, dRORþHQLK Y þOHQX S21, Tabela S21-4.

S5.419

'RGHOLWHY UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

-  0+] SRVWDMDP VDWHOLWVNLK PRELOQLK VWRULWHY ]DþQH YHOMDWL RG 
januarja 2005 dalje. Pri uvajanju sistemov satelitskih mobilnih storitev v tem pasu morajo uprave storiti vse
SRWUHEQR ]D ]DãþLWR VDWHOLWVNLK VLVWHPRY NL VR SULþHOL GHORYDWL Y WHP UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX SUHG  PDUFHP

1992. Usklajevanje satelitskih mobilnih sistemov v tem pasu mora biti v skladu z Resolucijo 46 (Rev. WRC95)/No. S9.11A.
S5.420

Dovoljena je upRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  - 2670 MHz (do 1. januarja 2005 pas 2655 - 2690 MHz)
tudi za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje), razen za zrakoplovne satelitske mobilne storitve. Te
VDWHOLWVNH PRELOQH VWRULWYH PRUDMR ELWL RPHMHQH QD GUåDYQH PHMH RE XSRãWHYDQMX GRJRYRUD NL MH ELO VNOHQMHQ Y
VNODGX ] GRORþLOL þOHQD 1R 6 3RWUHEQR MH XVNODMHYDQMH SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No.

S9.11A.
S5.423

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 2900 MHz smejo radarske postaje na Zemlji, ki se uporabljajo za
meteorološke namene, delovati enakopravno s postajami zrakoplovne radionavigacijske storitve.

S5.425

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

transponder system - 6,7
S5.426

- 3100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega sistema (shipborne interrogator2950 MHz.

RPHMHQD QD SRGSRGURþMH  -

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 3100 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na

zemeljske radarske postaje.
S5.427

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

- 3100 MHz in 9300 - 9500 MHz odziv radarskih transponderjev ne sme biti

WDN GD EL JD ELOR PRåQR ]DPHQMDWL ] RG]LYRP UDGDUVNLK VYHWLOQLNRY UDFRQV LQ QH VPH ãNRGOMLYR PRWLWL ODGLMVNLK
DOL ]UDNRSORYQLK UDGDUMHY UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH YHQGDU MH SUL WHP WUHED XSRãWHYDWL þOHQ 1R 6 WHK

Predpisov.
S5.438

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 4400 MHz za letalske radionavigacijske storitve je rezervirana

L]NOMXþQR ]D UDGLMVNH YLãLQRPHUH NL VR YJUDMHQL QD OHWDOLK LQ ]D SULSDGDMRþH WUDQVSRQGHUMH QD =HPOML 9HQGDU SD
MH Y WHP UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX QD VHNXQGDUQL RVQRYL PRJRþH GRYROLWL SDVLYQR VSUHMHPDQMH SUL VDWHOLWVNLK
VWRULWYDK ]D UD]LVNRYDQMH =HPOMH LQ YHVROMD QL ]DJRWRYOMHQD ]DãþLWD SUHG PRWHQMHP UDGLMVNLK YLãLQRPHURY 

S5.440

6WRULWYDP VWDQGDUGQH IUHNYHQFH LQ VLJQDOD þDVD MH PRJRþH GRYROLWL XSRUDER IUHNYHQFH  0+] ]D RGGDMDQMH Y

smeri vesolje-Zemlja in frekvence 6427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja-vesolje. Oddajanje je treba omejiti na
pas ±  0+] RG WHK IUHNYHQF Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þlena 14/No. S9.21.
S5.441

- 4800 MHz (vesolje-Zemlja), 6725 - 7025 MHz (Zemlja-vesolje) za
10,95 GHz (vesoljeZemlja), 11,2 - 11,45 GHz (vesolje-Zemlja) in 12,75 - 13,25 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske sisteme z
8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 

ILNVQH VDWHOLWVNH VWRULWYH PRUD ELWL Y VNODGX ] GRORþLOL 'RGDWND 6% 8SRUDED SDVRY  -

JHRVWDFLRQDUQLPL VDWHOLWL Y RNYLUX ILNVQLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY PRUD ELWL Y VNODGX ] GRORþLOL 'RGDWND 6%

Uporaba pasov 10,7 - 10,95 GHz (vesolje-Zemlja), 11,2- 11,45 GHz (vesolje-Zemlja) in 12,75 - 13,25 GHz
(Zemlja-vesolje) za satelitske sisteme z negeostacionarnimi sateliti v okviru fiksnih satelitskih storitev mora biti
Y VNODGX ] GRORþLOL 5HVROXFLMH &20-18.
S5.442

V pasovih 4825 - 4835 MHz in 4950 - 4990 MHz je dodeljevanje mobilni storitvi omejeno na mobilne storitve,
razen zrakoplovnih mobilnih storitev.

Stran

8848 / Št. 71 / 10. 8. 2000

S5.444

Uradni list Republike Slovenije

- 5150 MHz se uporablja za delovanje mednarodnega standardnega sistema
(mikrovalovni sistem za pristajanje) za precizni prilet in pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred
5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

GUXJLPL XSRUDEDPL WHJD UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX =D XSRUDER SDVX YHOMDWD þOHQD 1R 6$ LQ 5HVROXFLMD 

(WRC-95).
S5.444A Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 5150 MHz je dodeljen tudi postajam za fiksne satelitske storitve
(Zemlja-vesolje) na primarni osnovi. Dodelitev je namenjena le zvezam za oskrbo s signalom negeostacionarnih
VDWHOLWVNLK PRELOQLK VLVWHPRY LQ MR MH WUHED XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No. S9.11A.
V UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  - 5150 MHz se uporabljajo še naslednji pogoji: pred 1. januarjem 2010 je treba
] GRORþLOL 5HVROXFLMH  :5&-95) uskladiti uporabo pasu 5091 - 5150 MHz zvez za oskrbo s signalom
negeostacionarnih satelitskih sistemov v okviru mobilnih satelitskih storitev; - pred 1. januarjem 2010 bodo
]DKWHYH REVWRMHþLK LQ QDþUWRYDQLK PHGQDURGQLK VWDQGDUGQLK VLVWHPRY ]D ]UDNRSORYQH UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH
NL MLK QL PRJRþH L]SROQLWL Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -

5091 MHz, dobile prednost pred drugimi uporabniki
tega pasu; po 1. januarju 2008 ne bodo dodeljene nove frekvence postajam, ki zagotavljajo zveze za oskrbo s
signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih sistemov; - po 1. januarju 2010 bodo fiksne satelitske storitve
postale sekundarne glede na zrakoplovne radionavigacijske storitve.
S5.446

Dodatna dodelitev: Y GUåDYDK QDãWHWLK Y ãW S5.369 in S5.400 je pas 5150 - 5216 MHz dodeljen tudi
radiodeterminacijski satelitski storitvi (zrak-Zemlja) in sicer primarno, na temelju sporazuma, GRVHåHQHJD SRG
št. S9.21 9 3RGURþMX  MH SDV GRGHOMHQ WXGL UDGLRGHWHUPLQDFLMVNL VDWHOLWVNL VWRULWYL ]UDN-Zemlja) in sicer
SULPDUQR 9 3RGURþMLK  LQ  UD]HQ Y GUåDYDK V VH]QDPRY ãW S5.369 in S5.400, je pas dodeljen tudi
radiodeterminacijski satelitski storitvi (zrak-Zemlja) in sicer sekundarno. Uporaba s strani radiodeterminacijske
satelitske storitve je omejena na napajalne zveze v povezavi z radiodeterminacijsko satelitsko storitev, ki deluje
na v pasovih 1610 - 1626.5 MHz oziroma 2483.5 - 2500 MHz. CHORWQD JRVWRWD SUHWRND PRþL QD ]HPHOMVNL
površini v nobenem primeru ne sme presegati -59 dB(W/m2) v kateremkoli 4 kHz pasu za vse kote prihoda.

S5.447A Dodelitev frekvenc fiksnim satelitskim storitvam (Zemlja-vesolje) je omejena na zveze za oskrbo s signalom
QHJHRVWDFLRQDUQLK VDWHOLWVNLK VLVWHPRY PRELOQH VDWHOLWVNH VWRULWYH LQ MR MH WUHED XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK

Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.
S5.447B Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 5216 MHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi za satelitske
fiksne storitve (vesolje-Zemlja). Ta dodelitev je namenjena le zvezam za oskrbo s signalom negeostacionarnih
VDWHOLWVNLK VLVWHPRY PRELOQH VDWHOLWVNH VWRULWYH LQ PRUD ELWL Y VNODGX ] GRORþLOL 5HVROXFLMH  5HY :5& 1R 6$ *RVWRWD VHYDQH PRþL QD SRYUãLQL =HPOMH NL MR SRY]URþDMR YHVROMVNH SRVWDMH ILNVQH VDWHOLWVNH

storitve, ki delujejo v smeri vesolje-=HPOMD Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  - 5216 MHz, ne sme v nobenem
primeru presegati -164 dB(W/m2) v kateremkoli 4 kHz pasu za vse vpadne kote.
S5.447C

8SUDYH NL VR RGJRYRUQH ]D RPUHåMD ILNVQLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -

5250 MHz, ki

GHOXMHMR Y VNODGX ] 1R 6$ LQ 6% PRUDMR QD HQDNRYUHGQL RVQRYL Y VNODGX ] GRORþLOL 5HVROXFLMH 

(Rev. WRC-

1R 6$ XVNODMHYDWL YSUDãDQMD ] XSUDYDPL NL VR RGJRYRUQH ]D RPUHåMD QHJHRVWDFLRQDUQLK

VDWHOLWVNLK VWRULWHY NL GHOXMHMR Y VNODGX ] 1R 6 LQ NL VR MLK ]DþHOL XSRUDEOMDWL SUHG  QRYHPEURP 
6DWHOLWVND RPUHåMD NL GHOXMHMR Y VNODGX ] 1R 6 LQ NL VR MLK ]DþHOL XSRUDEOMDWL SR  QRYHPEUX  QH
PRUHMR ]DKWHYDWL ]DãþLWH SUHG SRVWDMDPL ILNVQH VDWHOLWVNH VWRULWYH NL GHOXMH Y VNODGX ] 1R 6$ LQ 6%

in jih ne smejo škodljivo motiti.
S5.447D Dodelitev pasu 5250 - 5255 MHz storitvi za vesoljske raziskave, in sicer primarno, je omejena na aktivne
senzorje v zraku. Druge uporabe pasu ima storitev za vesoljske raziskave na voljo sekundarno.
S5.448A

8SRUDED IUHNYHQþQHJD SDVX -5350

vesROMVNH UD]LVNDYH

MHz s strani satelita za raziskavo Zemlje (aktivno) in storitve za

DNWLYQR QH VPH RPHMHYDWL ERGRþHJD UD]YRMD LQ GHORYDQMD UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH

S5.448B Satelitska storitev za raziskavo Zemlje (aktivno), ki deluje v pasu 5350- 0+] QH VPH SRY]URþDWL PRWHQM DOL
omejevati uporabe in razvoja zrakoplovne radionavigacijske storitve.
S5.449

5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

- 5470 MHz, namenjen za zrakoplovne radionavigacijske storitve, smejo uporabljati

OH ]UDNRSORYQL UDGDUML LQ SULSDGDMRþL UDGLMVNL VYHWLOQLNL

S5.452

9 REPRþMX PHG  0+] LQ  0+] VPHMR UDdarske

postaje na Zemlji, ki se uporabljajo za meteorološke
namene, delovati enakopravno s postajami pomorske radionavigacijske storitve.

S5.458

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

-

 0+] VH L]YDMDMR SDVLYQH PHULWYH QD PLNURYDORYQHP SRGURþMX QDG

RFHDQL 9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

-

 0+] VH L]YDMDMR SDVLYQH PHULWYH QD PLNURYDORYQHP SRGURþMX

8SUDYH PRUDMR SUL SULKRGQMHP QDþUWRYDQMX VWRULWHY Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVRYLK 

- 7025 MHz in 7075 -
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7250 MHz upoštevati potrebe satelitskih storitev za (pasivno) raziskovanje Zemlje in storitev za (pasivno)
raziskovanje v vesolju.
S5.458A Pri dodeljevanju frekvenc v pasu 6700 - 7075 MHz vesoljskim postajam za fiksne satelitske storitve morajo
XSUDYH VWRULWL YVH NDU MH L]YHGOMLYR GD EL ]DãþLWLOH RSD]RYDQMD VSHNWUDOQLK þUW UDGLRDVWURQRPVNH VWRULWYH Y SDVX

6650 -  0+] SUHG ãNRGOMLYLP PRWHQMHP QH]DåHOHQHJD RGGDMDQMD
S5.458B Uporaba frekvenc, ki so dodeljene satelitski fiksni storitvi (vesolje-=HPOMD Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  7075 MHz, je omejena na zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme mobilne satelitske
VWRULWYH LQ MR MH WUHED XVNODMHYDWL ] GRORþLOL 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No. S9.11A. Za uporabo
UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  - 7075 MHz (vesolje-Zemlja) zvez za oskrbo s signalom za negeostacionarne
VDWHOLWVNH VLVWHPH PRELOQH VDWHOLWVNH VWRULWYH QH YHOMDMR GRORþLOD 6

S5.458C Uprave, ki bodo podeljevale frekvence v pasu 7025 - 7075 MHz (vesolje-Zemlja) geostacionarnim satelitskim
sistemom za satelitske fiksne storitve po 17. nRYHPEUX  VH PRUDMR QD SRGODJL YHOMDYQLK 3ULSRURþLO ,78-R
SRVYHWRYDWL ] XSUDYDPL NL VR SULMDYLOH LQ ]DþHOH XSRUDEOMDWL QHJHRVWDFLRQDUQH VDWHOLWVNH VLVWHPH Y WHP
UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX SUHG  QRYHPEURP  þH WR VOHGQMH ]DKWHYDMR 1DPHQ SRVYHWRYDQMD MH ODMãDQMH

skupnega delovanja geostacionarnih satelitskih sistemov satelitske fiksne storitve in negeostacionarnih
satelitskih sistemov v tem pasu.
S5.460

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 7235 MHz je dodeljen tudi storitvam za raziskovanje v vesolju
(Zemlja-YHVROMH QD SULPDUQL RVQRYL Y VNODGX ] GRJRYRURP NL MH VNOHQMHQ SR GRORþLOLK þOHQD 1R 6
8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  - 7190 MHz je omejena na daljno vesolje; oddajanje v smeri daljnega
vesolja se ne sme izvajati v pasu 7190 - 7235 MHz.

S5.461

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQD SDVRYD  - 7375 MHz (vesolje-Zemlja) in 7900 - 8025 MHz (Zemljavesolje) sta dodeljena tudi postajam za satelitske mobilne storitve na primarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki
je bil sklenjen po GRORþLOLK þOHQD 1R 6

S5.461A Uporaba pasu 7450-7550 MHz s strani meteorološke satelitske storitve (zrak-Zemlja) je omejena na
JHRVWDFLRQDUQH VDWHOLWVNH VLVWHPH 1HJHRVWDFLRQDUQL PHWHRURORãNL VDWHOLWVNL VLVWHPL Y WHP SDVX REYHãþHQL SUHG

30. novembrom 1997, lahko delujejo naprej in sicer primarno do konca svoje uporabne dobe.
S5.461B Uporaba pasu 7750-7850 MHz s strani meteorološke satelitske storitve (zrak-Zemlja) je omejena na
negeostacionarne satelitske sisteme.
S5.462

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 5

-

 0+] VH Y 3RGURþMLK  LQ  SUL VDWHOLWVNLK VWRULWYDK ]D UD]LVNRYDQMH

=HPOMH XSRUDEOMDMR RPHMLWYH JRVWRWH VHYDQH PRþL NL VR GRORþHQH Y þOHQX 6 WDEHOD 6-

S5.462A

9 3RGURþMLK  LQ 

UD]HQ ]D -DSRQVNR  Y SDVX -8400

4.

MHz, satelitska storitev za raziskavo Zemlje, ki

XSRUDEOMD JHRVWDFLRQDUQH VDWHOLWH EUH] GRYROMHQMD SUL]DGHWH XSUDYH QH VPH SURL]YHVWL JRVWRWH SUHWRND PRþL NL EL

θ):
–174 dB(W/m 2 ) v pasu 4 kHz
za 0° ≤ θ < 5°
–174 + 0,5 (q – 5) dB(W/m 2 ) v pasu 4 kHz za 5° ≤ θ < 25°
–164 dB(W/m 2 ) v pasu 4 kHz
za 25° ≤ θ ≤ 90°
Te vrednosti so predmet študije po Resoluciji 124 (WRC-97).
SUHVHJDOD VSRGDM QDãWHWH ]DþDVQH YUHGQRVWL ]D NRWH SULKRGD

S5.463

Zrakoplovnim postajam ni dovoljeno oddajanje v pasu 8025 - 8400 MHz.

S5.465

Pri satelitskih storitvah za raziskovanje v vesolju je uporaba pasu 8400 - 8450 MHz omejena na globoko
vesolje.

S5.469A V pasu 8550-8650 MHz postaje v satelitski storitvi za raziskavo Zemlje (aktivna) in storitvi za vesoljske
UD]LVNDYH DNWLYQD QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM DOL RPHMHYDWL XSRUDEH LQ UD]YRMD SRVWDM UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH

S5.470

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 8850 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na
letalske Dopplerjeve navigacijske instrumente na centralni frekvenci 8800 MHz.

S5.472

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

S5.474

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 9000 MHz in 9200 - 9225 MHz je uporaba za pomorske radionavigacijske
storitve omejena na obalne radarje.
- 9500 MHz je dovoljena uporaba transponderjev za iskanje in reševanje

6$57  RE XSRãWHYDQMX XVWUH]QHJD 3ULSRURþLOD ,78-5 JOHM WXGL þOHQ 16 
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- 9500 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na
letalske vremenske radarMH LQ QD UDGDUVNH SRVWDMH QD =HPOML 3ROHJ WHJD MH Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  - 9320
MHz dovoljena tudi uporaba radarskih svetilnikov na zemlji v okviru zrakoplovnih radionavigacijskih storitev,
8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

SRG SRJRMHP GD QH SRY]URþDMR ãNRGOMLYHJD PRWHQMD SRPRUVNLK UDGLRQDYLJDFLMVNLK VWRULWHY 9 UDGLRIUHNYHQþQHP

pasu 9300 - 9500 MHz imajo radarske postaje na Zemlji, namenjene za meteorološko uporabo, prioriteto pred
drugimi radiolokacijskimi napravami.
S5.476

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 9320 MHz v radionavigacijski storitvi do 1. januarja 2001 ni dovoljena

XSRUDED ODGLMVNLK UDGDUMHY UD]HQ WLVWLK NL VR SULþHOL REUDWRYDWL SUHG  MDQXDUMHP 

S5.476A V pasu 9500-9800 MHz postaje v satelitski storitvi za raziskavo Zemlje (aktivna) in storitvi za vesoljske
UD]LVNDYH

DNWLYQD

QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM DOL RPHMHYDWL XSRUDEH LQ UD]YRMD SRVWDM UDGLRQDYLJDFLMVNH LQ

radiolokacijske storitve.
S5.479

5DGLRIUHNYHQþQL SDV 

- 10 025 MHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi za uporabo vremenskih radarjev
meteorološke satelitske storitve.

S5.484

9 3RGURþMX  MH XSRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 11,7 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje)
omejena na zveze za oskrbo s signalom za potrebe difuznih satelitskih storitev.

S5.484A Uporaba pasov 10,95-11,2 GHz (zrak-Zemlja), 11,45-11,7 GHz (zrak-Zemlja), 11,7-12,2 GHz (zrak-Zemlja) v
3RGURþMX  -12,75 GHz (zrak-=HPOMD Y 3RGURþMX  -12,75 GHz (zrak-=HPOMD Y 3RGURþMX  14,5 GHz (Zemlja-zrak), 17,8-18,6 GHz (zrak-Zemlja), 19,7-20,2 GHz (zrak-Zemlja), 27,5-28,6 GHz (Zemljazrak), 29,5-30 GHz (Zemlja-zrak) s strani negeostacionarnih in geostacionarnih satelitskih sistemov v fiksni
VDWHOLWVNL VWRULWYL PRUD XSRãWHYDWL GRORþEH 5HVROXFLMH 130 (WRC-97). Uporaba pasu 17,8-18,1 GHz (zrak=HPOMD

V VWUDQL QHJHRVWDFLRQDUQLK VLVWHPRY ILNVQH VDWHOLWVNH VWRULWYH PRUD SUDY WDNR XSRãWHYDWL GRORþEH

Resolucije 538 (WRC-97).
S5.487

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -  *+] Y 3RGURþMLK  LQ  QH VPHMR ILNVQH ILNVQH VDWHOLWVNH PRELOQH UD]HQ
zrakoplovnih mobilnih) ter radiodifuzne storitve škodljivo motiti difuznih satelitskih postaj, ki delujejo v skladu
] GRORþLOL 'RGDWND 6

S5.487A Dodatna dodelitev: Y 3RGURþMX  SDV - *+] Y 3RGURþMX  SDV - *+] LQ Y 3RGURþMX  SDV
11,7-12,2 GHz so prav tako dodeljeni fiksni satelitski storitvi (zrak-Zemlja) in sicer primarno, z omejitvijo na
QHJHRVWDFLRQDUQH VLVWHPH LQ QD GRORþEH 5HVROXFLMH 538 (WRC-97).
S5.492

5D]SRUHGL IUHNYHQF ]D SRVWDMH UDGLRGLIX]QH VDWHOLWVNH VWRULWYH Y VNODGX ] XVWUH]QLP UHJLRQDOQLP QDþUWom v
Dodatku S30 se lahko uporabijo tudi za prenose v fiksni satelitski storitvi (zrak-Zemlja), pod pogojem, da ti
SUHQRVL QH SRY]URþDMR ãH YHþ PRWHQM DOL WHUMDMR YHþ ]DãþLWH NRW SD SUHQRVL UDGLRGLIX]QH VDWHOLWVNH VWRULWYH NL
GHOXMHMR Y VNODGX V WHP 1DþUWRP .DU ]DGHYD YHVROMVNH VWRULWYH VH WD IUHNYHQþQL SDV XSRUDEOMD SUHGYVHP ]D

radiodifuzno satelitsko storitev.
S5.495

Dodatna dodelitev: %RVQD LQ +HUFHJRYLQD +UYDãND 'DQVND )UDQFLMD *UþLMD /LHFKWHQVWHLQ 0RQDNR
Norveška, Uganda, Portugalska, Romunija, Slovenija, Švica, Tanzanija, Tunizija in Jugoslavija dobijo pas
12,5 - 12,75 GHz tudi za fiksne in mobilne storitve, razen zrakoplovnih mobilnih, in sicer sekundarno.

S5.497

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 13,4 GHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na

Dopplerjeve navigacijske instrumente.
S5.498

5DGLRIUHNYHQþQL SDV  -  *+] VPHMR Y VNODGX ] GRJRYRURP VNOHQMHQLP SR GRORþLOLK
S.9.21, na sekundarni osnovi uporabljati tudi storitve za raziskovanje v vesolju (Zemlja-vesolje).

þOHQD 1R

S5.501A Dodelitev pasu 13,4 – 13,75 GHz storitvi za vesoljske raziskave in sicer primarno, je omejena na aktivne
senzorje v zraku. Druge uporabe pasu ima storitev za vesoljske raziskave na voljo sekundarno.
S5.501B V pasu 13,4-13,75 GHz satelit za raziskavo Zemlje (aktiven) in za vesoljske raziskave (aktiven) ne smeta
SRY]URþDWL PRWHQM DOL RPHMHYDWL XSRUDEH LQ UD]YRMD SRVWDM UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH

S5.502

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -  *+] PRUD ELWL PRþ HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD vsake oddaje z
zemeljske postaje satelitske fiksne storitve najmanj 68 dBW in ne sme presegati 85 dBW, pri minimalnem
SUHPHUX DQWHQH  PHWURY 3ROHJ WHJD PRþ HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD SUHUDþXQDQD QD SRYSUHþMH HQH

sekunde, ki jo oddaja postaja radiolokacijske ali radionavigacijske storitve proti orbiti geostacionarnega satelita,
ne sme presegati 59 dBW.
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- 14 GHz delujejo geostacionarne vesoljske postaje storitev za raziskovanje v
vesolju, ki so Uradu poslale informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, na enakopravni podlagi
s postajami za satelitske fiksne storitve; po tem datumu pa delujejo nove geostacionarne vesoljske postaje
9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

VWRULWHY ]D UD]LVNRYDQMH Y YHVROMX QD VHNXQGDUQL RVQRYL *RVWRWD PRþL HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD RGGDM V

katerekoli zemeljske postaje za satelitske fiksne storitve ne sme presegati 71 dBW v kateremkoli 6 MHz pasu v
IUHNYHQþQHP SRGURþMX  - 13,778 GHz, dokler tiste geostacionarne vesoljske postaje storitve za
raziskovanje v vesolju, od katerih je Urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, ne
SUHQHKDMR GHORYDWL Y WHP IUHNYHQþQHP SRGURþMX 'RYROMHQD MH XSRUDED DYWRPDWVNH UHJXODFLMH PRþL ]D SRYHþDQMH

JRVWRWH PRþL HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD QDG  G%: Y NDWHUHPNROL  0+] SDVX Y WHP IUHNYHQþQHP
REPRþMX GD EL NRPSHQ]LUDOL VODEOMHQMH VLJQDOD ]DUDGL GHåMD YHQGDU SUL WHP JRVWRWD VHYDQH PRþL QD YHVROMVNL
SRVWDML

VDWHOLWVNH

ILNVQH

VWRULWYH

QH

VPH

SUHVHJDWL

YUHGQRVWL

NL

XVWUH]D

YUHGQRVWL

PRþL

ekvivalentnega

izotropnega izvora 71 dBW v kateremkoli 6 MHz pasu v jasnem vremenu.
S5.503A Do 1. januarja 2000 postaje za satelitske fiksne storitve ne smejo škodljivo motiti negeostacionarnih vesoljskih
postaj storitev za raziskovanje v vesolju in postaj satelitskih storitev za raziskovanje Zemlje. Po tem datumu
bodo te negeostacionarne vesoljske postaje delovale na sekundarni osnovi glede na satelitske fiksne storitve.
Poleg tega naj bi (da bi izpolnili potrebe radarjev za opazovanje padavin na vesoljskih postajah, ki delujejo v
pasu 13,793 -  *+]  SUL QDþUWRYDQMX ]HPHOMVNLK SRVWDM ]D VDWHOLWVNH ILNVQH VWRULWYH NL ERGR ]DþHOH
delovati med 1. januarjem 2000 in 1. januarjem 2001 izkoristili posvetovalni proces in informacije, podane v
SULSRURþLOX ,78-R SA. 1071.
S5.504

5DGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH PRUDMR XSRUDEOMDWL UDGLRIUHNYHQþQL SDV 

- 14,3 GHz tako, da nudijo zadostno

]DãþLWR YHVROMVNLP SRVWDMDP ]D VDWHOLWVNH ILNVQH VWRULWYH JOHM 3ULSRURþLOR  

S5.508

Dodatna dodelitev: 1HPþLMD $YVWULMD %RVQD LQ +HUFHJRYLQD )UDQFLMD *UþLMD ,UVND ,VODQGLMD ,WDOLMD 1HNGDQMD
MXJRVORYDQVND UHSXEOLND 0DNHGRQLMD /LELMD /LHFKWHQVWHLQ 3RUWXJDOVND =GUXåHQR NUDOMHVWYR Slovenija, Švica,
7XUþLMD LQ -XJRVODYLMD GRELMR SDV  - 14,3 GHz tudi za fiksno storitev in sicer primarno.

S5.511

Dodatna dodelitev: 6DXGRYD $UDELMD %DKUDMQ %RVQD LQ +HUFHJRYLQD .DPHUXQ (JLSW =GUXåHQL DUDEVNL
emirati, Gvineja, Islamska republika Iran, Irak, Izrael, Kuvajt, Libanon, Libija, Pakistan, Katar, Sirija,
Slovenija, Somalija in Jugoslavija dobijo pas 15,35-15,4 GHz tudi za fiksne in mobilne storitve in sicer
sekundarno.

S5.511A Uporaba pasu 15,43 -15,63 GHz za fiksne satelitske storitve (vesolje - Zemlja) - glej resolucijo COM5-8 (WRC97) - je omejena na zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih sistemov v satelitskih mobilnih storitvah, in jo
MH SRWUHEQR XVNODMHYDWL SR GRORþLOLK 5HVROXFLMH  5HY :5&-97)/No.S9.11A. V smeri vesolje - Zemlja morajo
ELWL PLQLPDOQL HOHYDFLMVNL NRW ]HPHOMVNH SRVWDMH RMDþHQMH Y VPHUL KRUL]RQWa ter minimalne koordinirane razdalje
GD EL ]HPHOMVNH SRVWDMH ]DãþLWLOL SUHG ãNRGOMLYLP PRWHQMHP Y VNODGX V 3ULSRURþLORP ,78-R S.1341. V smeri
vesolje - =HPOMD VH WXGL QH VPH SRY]URþDWL ãNRGOMLYLK PRWHQM SRVWDMDP UDGLRDVWURQRPVNLK VWRULWHY NL XSRUDEOMDMR
pas 15,35 -  *+] 0HMQH YUHGQRVWL PRWLOQLK VLJQDORY LQ XVWUH]QH RPHMLWYH JRVWRWH VHYDQH PRþL NL PRWLMR
UDGLRDVWURQRPVNH VWRULWYH VR SRGDQH Y 3ULSRURþLOX ,78-R RA.769-1. V pasu 15,35 - 15,4 MHz pa bodo
SRWUHEQL SRVHEQL XNUHSL GD EL ]DãþLWLOL UDGLRDstronomske storitve.
S5.511B

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 15,65 GHz zrakoplovnim postajam ni dovoljeno oddajanje.

S5.511C

3RVWDMH ]UDNRSORYQH QDYLJDFLMVNH VWRULWYH PRUDMR RPHMLWL HIHNWLYQR PRþ HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD

HLUS Y VNODGX V 3ULSRURþLORP ,78-5 6 0LQLPDOQD XVNODMHQD UD]GDOMD NL MH SRWUHEQD ]D ]DãþLWR
zrakoplovnih radionavigacijskih postaj (velja No.S4.10) pred škodljivimi motnjami zemeljskih postaj za
oskrbovalne zveze, in maksimalna e.i.r.p., ki jo te postaje smejo oddajati v smeri horizonta, morata biti v skladu
V 3ULSRURþLORP ,78-R S.1340.

S5.511D Fiksni satelitski sistemi, za katere je Urad prejel celovito informacijo za predhodno objavo do 21. novembra
1997, lahko delujejo v pasovih 15,4-15,43 GHz in 15,63-15,7 GHz v smeri zrak-Zemlja in 15,63-15,65 GHz v
smeri Zemlja-zrak. V pasovih 15,4-15,43 GHz in 15,65-15,7 GHz emisije iz ne-geostacionarne vesoljske postaje
2
QH VPH SUHVHþL PHMD JRVWRWH SUHWRND PRþL QD SRYUãLQL ]HPOMH –146 dB(W/m /MHz) za kateri koli kot prihoda. V
pasu 15,63- *+] NMHU XSUDYD QDþUWXMH HPLVLMH L] QHJHRVWDFLRQDUQH YHVROMVNH SRVWDMH NL SUHVHJDMR –146
dB(W/m2/MHz) za kateri koli kot prihoda, se mora na podlagi Resolucije 46 (Rev.WRC-97)/Št. S9.11A
dogovoriti z zadevnimi upravami. Postaje v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v pasu 15,63-15,65 GHz v smeri
Zemlja-]UDN QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM SRVWDMDP Y ]UDNRSORYQL UDGLRQDYLJDFLMVNL VWRULWYL YHOMD ãW S4.10).
S5.512

Dodatna dodelitev:

ladeš, Bosna in Hercegovina,

$OåLULMD $QJROD 6DXGRYD $UDELMD $YVWULMD %DKUDMQ %DQJ

%UXQHL 'DUXVVDODP .DPHUXQ .RQJR .RVWDULND (JLSW 6DOYDGRU =GUXåHQL DUDEVNL HPLUDWL )LQVND *YDWHPDOD
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Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Jordanija, Kuvajt, Libija, Malezija, Maroko, Mozambik, Nepal,
Nikaragva, Oman, Pakistan, Katar, Singapur, Slovenija 6RPDOLMD 6XGDQ 6YD]L 7DQ]DQLMD ýDG -HPHQ LQ
Jugoslavija dobijo pas 15,7-17,3 GHz tudi za fiksne in mobilne storitve in sicer primarno.
S5.513A Aktivni senzorji v zraku, ki delujejo v pasu 17,2-17,3 GHz, ne smHMR SRY]URþDWL PRWHQM DOL RPHMHYDWL XSRUDEH LQ
razvoja postaj radiolokacijske in drugih storitev, ki imajo primarno dodelitev.
S5.514

Dodatna dodelitev:

$OåLULMD

1HPþLMD

$QJROD

6DXGRYD

$UDELMD

$YVWULMD

%DKUDMQ

%DQJODGHã

%RVQD

LQ

+HUFHJRYLQD .DPHUXQ .RVWDULND 6DOYDGRU =GUXåHQL DUDEVNL HPLUDWL )LQVND *YDWHPDOD +RQGXUDV ,QGLMD

Islamska republika Iran, Irak, Izrael, Japonska, Jordanija, Kuvajt, Libija, Nepal, Nikaragva, Oman, Pakistan,
Katar, Slovenija, Sudan, Švedska, in Jugoslavija dobijo pas 17,3 - 17,7 GHz tudi za fiksne in mobilne storitve in
VLFHU VHNXQGDUQR 9HOMDMR RPHMLWYH MDNRVWL GRORþHQH Y ãW S21.3 in S21.5.
S5.516

- 18,1 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje) je omejena na
- 17,8 GHz v
3RGURþMX  ]D WH QDPHQH ]D SRWUHEH GLIX]QLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY NL GHOXMHMR Y SDVX  -  *+]  JOHM þOHQ
S11. Uporaba pasu 17,3 - 18,1 GHz ( smer Zemlja-YHVROMH Y 3RGURþMX  ]D QHJHRVWDFLRQDUQH VDWHOLWVNH VLVWHPH
fiksnih satelitskih storitev mora biti v skladu s pogoji Resolucije COM5-19.
8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

]YH]H ]D RVNUER V VLJQDORP GLIX]QLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY =D XSRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

S5.519

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 18,3 GHz je na primarni osnovi dodeljen tudi meteorološkim
satelitskim storitvam (vesolje-Zemlja). Uporaba je omejena na geostacionarne satelite in mora biti v skladu z
GRORþLOL þOHQD 6 WDEHOD 6-4.

S5.520

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  - 18,4 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje) je omejena na
zveze za oskrbo s signalom za potrebe difuznih satelitskih storitev.

S5.522

Pri dodeljevanju pasov postajam

fiksnih in mobilnih storitev naj uprave upoštevajo pasivne senzorje v
18,8

VDWHOLWVNLK VWRULWYDK ]D UD]LVNRYDQMH =HPOMH LQ VWRULWYDK ]D UD]LVNDYH Y YHVROMX NL GHOXMHMR Y REPRþMX  -

*+] 9 WHP REPRþMX VL PRUDMR XSUDYH SUL]DGHYDWL GD þLP EROM RPHMLMR RGGDMQR PRþ QD DQWHQL WHU PRþ
HNYLYDOHQWQHJD L]RWURSQHJD L]YRUD GD EL þLPEROM ]PDQMãDOL WYHJDQMH PRWHQM ]D SDVLYQH VHQ]RUMH

S5.523

Pri dodeljevaQMX

IUHNYHQþQLK SDVRY SRVWDMDP VDWHOLWVNH ILNVQH VWRULWYH Y VPHUL YHVROMH-Zemlja

naj uprave,
18,8 GHz,

NROLNRU MH PRJRþH RPHMLMR JRVWRWR VHYDQH PRþL QD SRYUãLQL =HPOMH Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -

GD EL ]PDQMãDOL PRåQRVW PRWHQM ]D SDVLYQH VHQ]RUMH Y VDWHOLWVNLK VWRULWYDK ]D UD]LVNRYDQMH =HPOMH LQ VWRULWYDK ]D

raziskovanje v vesolju.
S5.523A

- 19,3 GHz (smer vesolje-Zemlja) in 28,6 - 29,1 GHz (smer Zemljasatelitskih storitev mora biti v skladu s pogoji
No.S9.11A/Resolucija 46 (Rev.WRC-97) in tako No. S22.2/No. 2613 ne velja. Uprave, ki so usklajevale
8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRY 

YHVROMH ]D RPUHåMD JHRVWDFLRQDUQLK LQ QHJHRVWDFLRQDUQLK ILNVQLK

RPUHåMD JHRVWDFLRQDUQLK VLVWHPRY SUHG  QRYHPEURP  PRUDMR PDNVLPDOQR VRGHORYDWL GD EL VH XVNODGLOH

- v skladu z No. S9.11A/Resolucija 46 (Rev.WRC.-97) - ] QHJHRVWDFLRQDUQLPL RPUHåML
RSR]RULOQH LQIRUPDFLMH

]D NDWHUD MH 8UDG SUHMHO

SUHG RPHQMHQLP GDWXPRP 1HJHRVWDFLRQDUQD RPUHåMD QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM

JHRVWDFLRQDUQLP VDWHOLWVNLP RPUHåMHP ]D NDWHra

se smatra, da je Urad prejel kompletne informacije ( Dodatek

3) pred 18. novembrom 1995.
S5.523B

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 19,6 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske fiksne storitve je omejena na
zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne sisteme satelitske mobilne storitve. Uporaba mora biti v skladu
] GRORþLOL 5HVROXFLMH  5HY :5&- 1R 6$ YHQGDU ]DQMR QH YHOMDMR GRORþLOD 1R 6

S5.523C

ýOHQ 1R 6 3UDYLOQLND R UDGLRNRPXQLNDFLMDK 5DGLR 5HJXODWLRQV VH PRUD ãH QDSUHM XSRrabljati v pasovih
19,3 - 19,6 GHz in 29,1 -29,4 GHz za zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih
VWRULWHY WHU ]D WLVWD ILNVQD VDWHOLWVND RPUHåMD ]D NDWHUD VH VPDWUD GD MH 8UDG SUHMHO NRPSOHWQR XVNODGLWYHQR

informacijo ( Dodatek S4), ali pa opozorilno informacijo, pred 18. novembrom 1995.
S5.523D

- 19,6 GHz (vesolje-Zemlja) za geostacionarne satelitske fiksne
sisteme in za zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme za potrebe satelitskih mobilnih
VWRULWHY YHOMDMR GRORþLOD 5HVROXFLMH  5HY :5&- 1R 6$ YHQGDU ]DQMR QH YHOMDMR GRORþLOD 1R 6
=D XSRUDER UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

=D XSRUDER WHJD UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX ]D GUXJH QHJHRVWDFLRQDUQH VDWHOLWVNH ILNVQH VLVWHPH WHU ]D SULPHUH NL
VR QD]QDþHQL Y þOHQLK 1R 6& LQ 6( QH YHOMDMR GRORþLOD 5HVROXFLMH  5HY :5&-97)/No.

S9.11A, še

QDSUHM SD ]DQMR YHOMDMR GRORþLOD þOHQD 6 UD]HQ 1R 6$ LQ SRVWRSNL 6 WHU GRORþLOD 1R 6

S5.523E

Pravilnika o radiokomunikacijah (Radio Regulations) se še naprej uporablja v pasovih 19,619,7 GHz in 29,4- *+] PHG QDSDMDOQLPL ]YH]DPL QHJHRVWDFLRQDUQLK PRELOQLK VDWHOLWVNLK RPUHåLM LQ WLVWLK

ýOHQ 1R 6
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ILNVQLK VDWHOLWVNLK RPUHåLM ]D NDWHUH VH ãWHMH GD MH 8UDG ]DQMH SUHMHO FHORYLWR

koordinacijsko informacijo ali

obvestilo do 21. novembra 1997.
S5.525

ýOHQ 1R 6 3UDYLOQLND R UDGLRNRPXQLNDFLMDK 5DGLR 5HJXODWLRQV VH PRUD ãH QDSUHM XSRUDEOMDWL Y SDVRYLK

19,6 - 19,7 GHz in 29,4 -29,5 GHz za zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih
VWRULWHY WHU ]D WLVWD ILNVQD VDWHOLWVND RPUHåMD ]D NDWHUD VH VPDWUD GD MH 8UDG SUHMHO NRPSOHWQR XVNODGLWYHQR

informacijo ( Dodatek S4), ali pa opozorilno informacijo, do 21. novembra 1997. Da bi olajšali medregijsko
XVNODMHYDQMH

PHG

RPUHåML

FHQWUDOQH IUHNYHQFH

VDWHOLWVNLK

PRELOQLK

SRVWDYOMHQL Y YLãMH GHOH IUHNYHQþQLK SDVRY  -

S5.526

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

29,9 -

VWRULWHY

LQ

VDWHOLWVNLK

ILNVQLK

VWRULWHY

PRUDMR

ELWL

QRVLOFL

Y VDWHOLWVNL PRELOQL VWRULWYL NL VR QDMEROM REþXWOMLYL ]D PRWHQMH þH MH OH PRJRþH

20,2 GHz in 29,5 - 30 GHz.

- 202 GHz in 29,5 -

 *+] Y 3RGURþMX  WHU Y SDVRYLK 

- 20,2 GHz in

 *+] Y 3RGURþMLK  LQ  VPHMR RPUHåMD NL VR REHQHP GHO VDWHOLWVNLK ILNVQLK VWRULWHY LQ VDWHOLWVNLK

PRELOQLK VWRULWHY YVHERYDWL ]YH]H PHG ]HPHOMVNLPL SRVWDMDPL SRVWDYOMHQLPL Y GRORþHQLK DOL QHGRORþHQLK WRþNDK
DOL Y JLEDQMX  SUHNR HQHJD DOL YHþ VDWHOLWRY ]D NRPXQLNDFLMR L] HQH WRþNH Y GUXJR DOL L] WRþNH Y YHþ WRþN

S5.527

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

- 20,2 GHz in 29,5 -

 *+] QH YHOMDMR GRORþLOD 1R 6 Y ]YH]L V

satelitskimi mobilnimi storitvami.
S5.528

'RGHOLWHY PRELOQL VDWHOLWVNL VWRULWYL MH QDPHQMHQD UDEL WLVWLK RPUHåLM NL XSRUDEOMDMR DQWHQH R]NLK VQRSRY VSRW-

beam) in drugo napredno tehnologijo v vesoljskih postajah. Uprave, ki vodijo sisteme v mobilni satelitski
storitvi v pasu 19,7 -  *+] Y 3RGURþMX  LQ Y SDVX  - 20,2 GHz, morajo uvesti konkretne ukrepe, da
]DJRWRYLMR QHSUHNLQMHQR UD]SRORåOMLYRVW WHK SDVRY ]D XSUDYH NL YRGLMR ILNVQH Ln mobilne sisteme v skladu z
GRORþEDPL SRG ãW S5.524.
S5.530

9 3RGURþMLK  LQ  ER GRGHOLWHY IUHNYHQF Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -  *+] ]DþHOD YHOMDWL  DSULOD 
3R WHP GDWXPX LQ QD ]DþDVQL RVQRYL SUHG WHP GDWXPRP YHOMDMR ]D XSRUDER WHJD SDVX ]D GLIX]QH VDWHOLWVNH
VWRULWYH GRORþLOD 5HVROXFLMH  :$5&-92).

S5.532

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 22,5 GHz za satelitske storitve za pasivno raziskovanje Zemlje in za
storitve za pasivno raziskovanje vesolja ne sme ovirati fiksnih in mobilnih (razen zrakoplovnih mobilnih)
storitev.

S5.535A

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 29,4 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske fiksne storitve je omejena na
geostacionarne satelitske sisteme in zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme satelitske
PRELOQH VWRULWYH =D WDNR XSRUDER YHOMDMR GRORþLOD 5HVROXFLMH  5HY :5&-95)/No. S9.11A, ne uporabljajo pa
VH GRORþLOD 1R 6 ,]MHPH VR QD]QDþHQH Y þOHQLK 1R 6& LQ 6( NMHU ]D WDNãQR XSRUDER QH YHOMDMR

GRORþLOD 5HVROXFLMH 

5ev.WRC- 1R6$ LQ ãH QDSUHM YHOMDMR þOHQL 6

UD]HQ 1R 6$

LQ

SRVWRSNL 6 WHU GRORþLOD 1R 6

S5.536

8SRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX  - 27,5 GHz za medsatelitske storitve je omejena na satelitske storitve za
raziskovanje v vesolju in za raziskovanje Zemlje, ter na prenos podatkov, ki so rezultat industrijskih in
medicinskih dejavnosti v vesolju.

S5.536A

8SUDYH NL YJUDGLMR ]HPHOMVNH SRVWDMH VDWHOLWRY ]D UD]LVNDYR =HPOMH QH PRUHMR ]DKWHYDWL ]DãþLWH RG ILNVQLK LQ

mobilnih postaj, ki jih vodijo sosednje uprave. Poleg tega pa bi morale zemeljske postaje, ki delujejo v storitvi
VDWHOLWVNH UD]LVNDYH =HPOMH XSRãWHYDWL 3ULSRURþLOR ,78-R SA.1278.
S5.537

Vesoljske storitve, ki uporabljajo negeostacionarne satelite in delujejo v medsatelitskih storitvah v
UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -  *+] VR L]Y]HWH L] GRORþLO 1R 6

S5.538

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQD SDVRYD  - 27,501 GHz in 29,999 - 30,000 GHz sta na primarni
osnovi dodeljena tudi satelitski fiksni storitvi (Zemlja-vesolje) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih za
UHJXODFLMR RGGDMDQH PRþL 3UL WRYUVWQHP RGGDMDQMX Y VPHUL YHVROMH-=HPOMD QH VPH PRþ HNYLYDOHQWQHJD
L]RWURSQHJD L]YRUD SUHVHJDWL  G%: Y VPHUL EOLåQMLK VDWHOLWRY QD RUELWL JHRVWDFLRQDUQLK VDWHOLWRY 9
UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 27,501 GHz tako oddajanje v smeri vesolje-=HPOMD

QH VPH SRY]URþDWL JRVWRWH

VHYDQH PRþL QD SRYUãLQL =HPOMH NL EL ELOD YHþMD RG YUHGQRVWL QDYHGHQLK Y þOHQX 6 WDEHOD 6-4.

S5.539

5DGLRIUHNYHQþQL SDV  - 30 GHz sme uporabljati satelitska fiksna storitev (Zemlja-vesolje) za zagotavljanje
zvez za oskrbo s signalom za difuzne satelitske storitve.

S5.540

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 29,999 GHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi satelitski
fiksni storitvi (vesolje-=HPOMD ]D RGGDMDQMH UDGLMVNLK VQRSRY QDPHQMHQLK ]D UHJXODFLMR RGGDMQH PRþL
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S5.541

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 30 GHz so satelitske storitve za raziskovanje Zemlje omejene na prenos
podatkov med postajami in ne na primarno zbiranje informacij z aktivnimi ali pasivnimi senzorji.

S5.541A

=YH]H ]D RVNUER V VLJQDORP ]D VDWHOLWVND PRELOQD RPUHåMD ] QHJHRVWDFLRQDUQLPL VDWHOLWL LQ VDWHOLWVND ILNVQD
RPUHåMD ] JHRVWDFLRQDUQLPL VDWHOLWL NL GHOXMHMR Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 
PRUDMR

XSRUDEOMDWL

DGDSWLYQR

UHJXODFLMR

PRþL

DOL

GUXJH

PHWRGH

- 29,5 GHz (Zemlja-vesolje),

NRPSHQ]DFLMH

SUHVLKD

VLJQDOD

IDGH

FRPSHQVDWLRQ  WDNR GD RGGDMDQMH ]HPHOMVNLK SRVWDM SRWHND QD PLQLPDOQHP QLYRMX PRþL NL MH SRWUHEQD ]D åHOHQR
GHORYDQMH ]YH] V þLPHU ]PDQMãDPR PHGVHERMQR PRWHQMH REHK RPUHåLM 7DNH PHWRGH VH XSRUDEOMDMR ]D RPUHåMD

za katera je Urad prejel informacije za usklajevanje v Dodatku S4 po 17. maju 1996, in dokler pristojna
Svetovna konferenca za radiokomunikacije ne uvede sprememb. Spodbujamo uprave, ki so informacije za
'RGDWHN 6 YORåLOH SUHG QDYHGHQLP GDWXPRP GD XSRUDEOMDMR RPHQMHQH WHKQLNH NROLNRU MH WR L]YHGOMLYR 7H

metode se pregledujejo tudi v okviru ITU-R -glej Resolucijo 121 (WRC-97).
S5.543

'RYROMHQD MH XSRUDED UDGLRIUHNYHQþQHJD SDVX 

- 30 GHz za zveze vesolje-vesolje v okviru satelitskih
storitev za raziskovanje Zemlje za potrebe telemetrije, sledenja ter regulacije in nadzora.

S5.544

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX -31,3

GHz se pri storitvah za raziskovanje v vesolju uporabljajo omejitve gostote

VHYDQH PRþL NL VR QDYHGHQH Y þOHQX 6 WDEHOD 6-4.

S5.547

Pasovi 31,8-33,4 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz in 64-66 GHz so na voljo za aplikacije visoke gostote v
fiksni storitvi (glej Resolucijo 726 (WRC-97)).

S5.547A Uporaba pasu 31,8-33,4 GHz s strani fiksne storitve mora biti v skladu z Resolucijo 126 (WRC-97).
S5.548

3UL QDþUWRYDQMX VLVWHPRY ]D PHGVDWHOLWVNH LQ UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -33
WHU SUL VWRULWYDK ]D UD]LVNRYDQMH Y YHVROMX JORERNR YHVROMH Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  -

GHz,
32,3 GHz, morajo

XSUDYH VWRULWL YVH SRWUHEQR ]D SUHSUHþHYDQMH ãNRGOMLYHJD PRWHQMD PHG WHPL VWRULWYDPL RE XSRãWHYDQMX
YDUQRVWQLK YLGLNRY UDGLRQDYLJDFLMVNH VWRULWYH JOHM 3ULSRURþLOR  

S5.551

9 UDGLRIUHNYHQþQHP REPRþMX  -

35,6 GHz smejo na primarni osnovi delovati radarji na vesoljskih plovilih.

S5.551A V pasu 35,5 - 36,0 GHz aktivni senzorji v zraku (v satelitu za raziskavo Zemlje) in storitvah za vesoljske
UD]LVNDYH QH VPHMR SRY]URþDWL PRWHQM ]DKWHYDWL ]DãþLWH DOL NDNR GUXJDþH RPHMHYDWL GHORYDQMH LQ UD]YRM

radiolokacijske storitve, meteoroloških naprav in drugih storitev, ki imajo primarno dodelitev.
S5.551B Uporaba pasu 41,5-42,5 GHz s strani fiksne satelitske storitve (zrak-Zemlja) mora upoštevati Resolucijo 128
(WRC-97).
S5.552

Spekter NL MH GRGHOMHQ VDWHOLWVNLP ILNVQLP VWRULWYDP Y UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK  - 43,5 GHz in 47,2 - 50,2
GHz za oddajanje v smeri Zemlja-YHVROMH MH ãLUãL NRW Y UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX  - 39,5 GHz za oddajanje v
smeri vesolje-=HPOMD GD EL RPRJRþLOL GHORYDQMH ]YH] ]D RVNUER V VLJQDORP ]D RGGDMDMRþH VDWHOLWH 3R]LYDPR
XSUDYH QDM VWRULMR YVH NDU MH L]YHGOMLYR GD EL UDGLRIUHNYHQþQL SDV  - 49,2 GHz rezervirali za zveze za
RVNUER V VLJQDORP ]D VDWHOLWVNR UDGLRGLIX]QR VWRULWHY NL GHOXMH Y UDGLRIUHNYHQþQHm pasu 40,5 - 42,5 GHz.

S5.552A Dodelitev fiksni storitvi v pasovih 47,2-47,5 GHz in 47,9-48,2 GHz je namenjena uporabi postajam na visokih
platformah. Uporaba pasov 47,2-47,5 GHz in 47,9- *+] PRUD XSRãWHYDWL GRORþEH 5HVROXFLMH 122 (WRC97).
S5.553

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

- 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz in 252 -

 *+] MH GRYROMHQR GHORYDQMH SRVWDM NRSHQVNH PRELOQH VWRULWYH SRG SRJRMHP GD QH SRY]URþDMR ãNRGOMLYLK

motenj vesoljskim radiokomunikacijskim storitvDP
S5.43).
S5.554

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

NL VR MLP WL UDGLRIUHNYHQþQL SDVRYL GRGHOMHQL

JOHM 1R

- 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz in 252 -

 *+] VR GRYROMHQH WXGL VDWHOLWVNH ]YH]H NL SRYH]XMHMR NRSHQVNH SRVWDMH QD GRORþHQLK ILNVQLK WRþNDK NDGDU

se te satelitske zveze uporabljajo skupaj s satelitskimi mobilnimi storitvami ali s satelitskimi radionavigacijskimi
storitvami.
S5.555

Dodatna dodelitev: UDGLRIUHNYHQþQL SDVRYL  - 49,04 GHz, 97,88 - 98,08 GHz, 140,69 - 140,98 GHz,
144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz, 146,82 - 147,12 GHz, 250 - 251 GHz in 262,24 - 262,76 GHz so
na primarni osnovi dodeljeni tudi radioastronomskim storitvam.

S5.555A Pas 50,2-50,4 GHz je tudi dodeljen, in sicer primarno, fiksnim in mobilnim storitvam do 1. julija 2000.
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- 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 72,77 - 72,91 GHz in 93,07 - 93,27

*+] MH GRYROMHQR RSUDYOMDWL UDGLRDVWURQRPVND RSD]RYDQMD Y VNODGX ] XUHGLWYDPL Y SRVDPH]QLK GUåDYDK

S5.556A Uporaba pasov 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz in 59-59,3 GHz s strani medsatelitske storitve je omejena na
satelite v geostacionarni satelitski orbiti. Gostota jakostnega toka enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1.000
km nad površino Zemlje, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh modulacijskih
metodah, ne sme presegati -147 dB(W/m2 /100 MHz) za vse kote prihoda.
S5.558

- 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 66 - 71 GHz, 116 - 134 GHz, 170 - 182 GHz in
185 -  *+] VPHMR GHORYDWL SRVWDMH ]D ]UDNRSORYQH PRELOQH VWRULWYH SRG SRJRMHP GD QH SRY]URþDMR
škodljivih motenj postajam za medsatelitske storitve (glej No. S5.43).
9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

S5.558A Uporaba pasu 56,9-57 GHz s strani medsatelitskih sistemov je omejena na zveze med sateliti in geostacionarno
satelitsko orbito in na prenose od negeostacionarnih satelitov v visoki zemeljski orbiti na tiste v nizki zemeljski
RUELWL =D ]YH]H PHG VDWHOLWL LQ JHRVWDFLRQDUQR VDWHOLWVNR RUELWR JRVWRWD SUHWRND PRþL HQHJD YKRGD QD vseh
višinah od 0 km do 1.000 km nad površino Zemlje pri vseh pogojih in vseh modulacijskih metodah ne sme
presegati –147 dB(W/m2 /100 MHz) za vse kote prihoda.
S5.559

9 UDGLRIUHNYHQþQLK SDVRYLK 

- 64 GHz in 126 - 134 GHz smejo delovati zrakoplovni radarji radiolokacijske

VWRULWYH SRG SRJRMHP GD QH SRY]URþDMR ãNRGOMLYLK PRWHQM SRVWDMDP ]D PHGVDWHOLWVNH VWRULWYH JOHM 1R 6 

S5.560

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 79 GHz smejo na primarni osnovi delovati radarji na vesoljskih postajah v okviru
satelitskih storitev za raziskovanje Zemlje in storitev za raziskovanje v vesolju.

S5.561

9 UDGLRIUHNYHQþQHP SDVX 

- 86 GHz postaje za fiksne, mobilne in difuzne storitve ne smejo škodljivo motiti

SRVWDM GLIX]QLK VDWHOLWVNLK VWRULWHY NL GHOXMHMR Y VNODGX ] GRORþLOL XVWUH]QH .RQIHUHQFH ]D QDþUWRYDQMH GRGHOLWYH

frekvenc.
S5.562

Uporaba pasu 94 - 94,1 GHz s strani satelita za raziskavo Zemlje (aktiven) in storitvami za vesoljske raziskave
(aktivne) je omejena na oblakovne radarje v zraku.

S5.565

)UHNYHQþQR REPRþMH 75

- 400 GHz smejo uprave uporabljati za eksperimentiranje in razvoj raznih aktivnih in

SDVLYQLK VWRULWHY 9 WHP REPRþMX MH ELOD XJRWRYOMHQD SRWUHED SR QDVOHGQMLK PHULWYDK VSHNWUDOQLK þUW ]D SDVLYQH

storitve: - radioastronomske storitve: 278 - 280 GHz in 343 - 348 GHz; - storitve za (pasivno) raziskovanje v
vesolju in satelitske storitve za (pasivno) raziskovanje Zemlje: 275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz,
345 - 347 GHz, 363 - 365 GHz in 379 - 381 GHz. Prihodnje raziskave v tem še precej neraziskanem
VSHNWUDOQHP SRGURþMX ERGR PRUHELWL SULSHOMDOH GR GRGDWQLK VSHNWUDOQLK þUW LQ ãLUãLK VSHNWUDOQLK SDVRY NL EL ELOL

zanimivi za izvajanje pasivnih storitev. Pozivamo uprave, naj storijo vse, kar je izvedljivo, da bi pasivne storitve
]DãþLWLOL SUHG ãNRGOMLYLPL PRWQMDPL GR QDVOHGQMH SULVWRMQH 6YHWRYQH UDGLMVNH NRQIHUHQFH
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B)
EU1

EU- opombe

9 IUHNYHQþQHP SDVX -108

MHz je obseg skupnega vojaškega pasu 30-87,5 MHz, vendar nekatere vrste
opreme uporabljajo spodnjo (20 MHz) in zgornjo mejo (108 MHz), ki sH XUHMD QD GUåDYQL UDYQL +DUPRQL]LUDQ
vojaški pas je: - 30,30-30,50 MHz; 32,15-32,45 MHz; 41,00-47,00 MHz; 73,30-74,10 MHz; 79,0-79,70 MHz.
3UL L]SROQMHYDQMX GRGDWQLK SRWUHE MH WUHED UD]GHOLWL GRGDWQH IUHNYHQþQH EORNH SR YVHP VNXSQHP YRMDãNHP SDVX
GD EL ]DJRWRYLOL IUHNYHQFH ]D RSUHPR WHKQRORJLMH UD]SUãHQHJD VSHNWUD LQ ]D SRGSRUR YHþMLP HQRWDP

YHOLNRVWL

NRUSXVD WUL GLYL]LMH  7R PRUD VWRULWL ]DGHYQD GUåDYQD XVWDQRYD NL XSUDYOMD V IUHNYHQFDPL

EU2

Civilno-vojaška skupna uporaba

EU3

Uprave CEPT naj konkretno ukrepajo, da s pasu 47 - 68 MHz odstranijo vse dodelitve frekvenc za radiodifuzno
storitev. Na temelju Stockholmskega sporazuma iz leta 1961 so razporedi frekvenc za radiodifuzijo zavarovani.

EU4

Uprave CEPT naj konkretno ukrepajo, da s pasu 68 - 73 MHz odstranijo vse dodelitve za radijsko storitev. Na
WHPHOMX 6NOHSQH OLVWLQH 3RVHEQH UHJLRQDOQH NRQIHUHQFH Y äHQHYL  MH UDGLMVNR RGGDMDQMH ]DYDURYDQR

EU5

V nekaterih delih tega pasu lahko zrakoplovne postaje in letalske postaje uporabljajo kanalne razmike 8,33 kHz
za potrebe nezavarovanih komunikacij.

EU6

0RELOQD VDWHOLWVND VWRULWHY MH RPHMHQD QD VDWHOLWH NL NURåLMR QL]NR RNROL =HPOMH

EU7

7D SDV ODKNR XSRUDEOMDMR WXGL GUåDYQH ILNVQH ]YH]H QL]NH ]PRJOMLYRVWL QD SRGHåHOVNLK SRGURþMLK 7H ]YH]H
PRUDMR ELWL XVNODMHQH ] PRELOQR VWRULWHY LQ ]DKWHYDMR SROQR ]DãþLWR

EU8

7UHED VH MH L]RJQLWL YVDNUãQL XSRUDEL ILNVQLK ]YH] QL]NH ]PRJOMLYRVWL QD WDNãQLK REPRþMLK NMHU EL WD XSRUDED
XWHJQLOD SRY]URþLWL ãNRGOMLYR LQWHUIHUHQFR V SRPRUVNR PRELOQR 9+) UDGLRNRPXQLNDcijsko

EU9

storitev.

7D SDV Y YHþLQL GUåDY &(37 QH ER SULPDUQR QD UD]SRODJR ]D PRELOQR VWRULWHY SUHM NRW OHWD  LQ ER Y YVDNHP
SULPHUX SUHGPHW SUHYHUMDQMD 'R WHJD þDVD SD ER Y GUåDYDK NMHU WD SDV XSRUDEOMDMR ]D UDGLRGLIX]QR RGGDMDQMH

mobilna storitev na razpolago sekundarno.
EU10

Mobilna storitev v harmoniziranem vojaškem pasu 225 pomorske in satelitske mobilne aplikacije.

EU11

Ta storitveni pas meteorološke podpore bo predmet nadaljnjega študija za ugotaYOMDQMH

 0+] QD VSORãQR ]DMHPD ]HPHOMVNH ]UDþQH

ERGRþLK SRWUHE WH

VWRULWYH âWXGLMD ER WXGL XSRãWHYDOD PRåQRVWL VNXSQH XSRUDEH PHG VWRULWHY ]D PHWHRURORãNR SRGSRUR LQ VUHGVWYL

kratkega dosega (SRD) ter mobilno satelitsko storitev ob upoštevanju najnovejših dognanj v mednarodnem
PHULOX 3UHXþLOL ERPR WXGL PRåQR VHJPHQWDFLMR SDVX

EU12

9HOMDYQH RSRPEH 55 6 YHOMDMR ãH QDSUHM 9HQGDU QDM XSUDYH NOMXE WHPX VNXãDMR GRVHþL QDMYHþMR PRåQR

harmonizacijo s tabelo dodelitev ITU in ECA.
EU13

Uprave CEPT naj konkretno ukrepajo, da s pasu 645-960 MHz odstranijo vse dodelitve za zrakoplovno
radionavigacijsko storitev do leta 2008.

EU14

Radiolokacijske storitve so omejene na vojaške potrebe v zvezi z mornariškimi radarji na ladjah.

EU15

9 IUHNYHQþQHP SDVX - 0+] PRUDMR ELWL WDNWLþQL UDGLRUHOHMQL VLVWHPL VSRVREQL XJODãHYDQMD QD SROQ

–1400 MHz;
1427–1452 MHz; 1492–1525 MHz; 1660–1670 MHz; 1675–1710 MHz; 1785–1800 MHz; 2025–2110 MHz;
2200–2290 MHz; 2520–2575 MHz; 2615–2670 MHz.
GRVHJ WHJD SDVX 3RWUHEH SR WDNWLþQLK UDGLRUHOHMLK MH WUHED L]SROQLWL ] QDVOHGQMLPL SRGSDVRYL 

EU15A

8SRUDED SDVX V VWUDQL PRELOQH VWRULWYH MH RPHMHQD QD WDNWLþQH UDGLR UHOHMQH DSOLNDFLMH

EU16

Ob uvedbi IMT-2000 bo fiksna storitev postala sekundarna na ustreznih delih pasu.

EU16A

8SRUDED SDVX V VWUDQL PRELOQH VWRULWYH MH RPHMHQD QD WDNWLþQH UDGLR UHOHMQH DSOLNDFLMH LQ (1*2% DSOLNDFLMH

EU17

V podpasovih 3400 - 3410 MHz, 5660 - 5670 MHz, 10,36 - 10,37 GHz, 10,45 - 10,46 GHz delujejo amaterske
VWRULWYH VHNXQGDUQR 3UL GDMDQMX QDORJ GUXJLP VWRULWYDP PRUDMR XSUDYH &(37 þH MH OH PRJRþH Y]GUåHYDWL WH
SRGSDVRYH QD WDN QDþLQ GD RODMãDMR VSUHMHP DPDWHUVNHJD RGGDMDQMD ] PLQLPDOQLPL JRVWRWDPL SUHWRND PRþL

EU17A

Uporaba pasu s strani mobilne storitve je omejena na ENG/OB aplikacije.
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7D ]UDNRSORYQL UDGLRQDYLJDFLMVNL SDV ER SUHGPHW QDGDOMQMHJD SUHXþHYDQMD ]D XJRWRYLWHY ERGRþLK SRWUHE LQ
GRVHåNRY

EU19

Ta pas je dodeljen radijski astronomski storitvi. Uprave CEPT naj konkretno ukrepajo, da radijsko astronomsko
storitev zavarujejo pred škodljivim vmešavanjem (interferenco). Oddajanje iz vesoljskih ali zrakoplovnih postaj
Y WHP SDVX LQ RNROLãNLK SDVRYLK ODKNR SRY]URþL KXGH PRWQMH

EU20

Ta fiksna storitev je namenjena skupni uporabi civilnih in necivilnih uporabnikov. Kakršne koli uporabniške
SULRULWHWH Y ]YH]L V SUHIHUHQþQLPL NDQDOL DOL SRGSDVRYL MH WUHED GRORþLWL SR GRJRYRUX PHG ]DLQWHUHVLUDQLPL

stranmi.
EU21

Ni v rabi.

EU22

Pas 5250 - 5850 MHz se uporablja za vrsto radiodeterminacijskih aplikacij, ki sodijo v okvir radionavigacijske
in radiolokacijske storitve. Ta pas bo predmet nadaljnje SRGUREQH SUHXþLWYH ]ODVWL GD VH RSUHGHOL VHNXQGDUQD
dodelitev za fiksno storitev zaradi namestitve prenosne ENG in aplikacij daljinske kamere.

EU23

V podpasovih 5660 - 5670 MHz (Zemlja-zrak), 5830 - 5850 MHz (zrak-Zemlja) in 10,45 - 10,50 GHz dodatno
deluje amaterski satelit sekundarno in sicer tako, da ne moti drugih storitev. Pri dajanju nalog drugim storitvam
PRUDMR XSUDYH &(37 þH MH OH PRJRþH Y]GUåHYDWL WH UD]SRUHGLWYH

DORNDFLMH

QD WDNãHQ QDþLQ GD RODMãDMR

sprejem amaterskega oddajanja z minimalnLPL JRVWRWDPL SUHWRND PRþL
EU24

Pas 8500 - 10000 MHz se uporablja za vrsto radiodeterminacijskih aplikacij, ki sodijo v okvir radionavigacijske
- 5850 MHz
(glej EU22).
LQ UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH 7D SDV ER SUHGPHW QDGDOMQMH SRGUREQH SUHXþLWYH VNXSDM V SDVRP 

EU25
EU26

Ni v rabi.
Pas 13,25 - 14,0 GHz se uporablja za vrsto radiodeterminacijskih aplikacij, ki sodijo v okvir radionavigacijske
LQ UDGLRORNDFLMVNH VWRULWYH 7D SDV ER SUHGPHW QDGDOMQMH SRGUREQH SUHXþLWYH

EU27

7D IUHNYHQþQL SDV

MH Y VSORãQL YRMDãNL XSRUDEL Y (YURSL LQ GRORþHQ ]D QDMãLUãR YRMDãNR UDER Y (&$ 7DNãHQ

IUHNYHQþQL SDV MH WHPHOM YRMDãNH XSRUDEH LQ QDþUWRYDQMD 3DV VL ODKNR GHOLMR FLYLOQL LQ YRMDãNL XSRUDEQLNL JOHGH
QD GRPDþH SRWUHEH LQ ]DNRQRGDMR
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C)

SI.01A:

Slovenske opombe

'RORþHQL IUHNYHQþQL SDVRYL DOL SRGSDVRYL VR QDPHQMHQL ]D

GUåDYQR XSRUDER QD SRGODJL WHKQLNH UD]SUãHQHJD

spektra.
SI.01B:

'RORþHQL IUHNYHQþQL SDVRYL DOL SRGSDVRYL VR QDPHQMHQL L]NOMXþQR ]D GUåDYQR XSRUDER.

SI.01C:

'RORþHQL IUHNYHQþQL SDVRYL DOL SRGSDVRYL Vo

SI.02:

Naprave majhnega dometa (SRD VR GRSXVWQH Y IUHNYHQþQLK SDVRYLK NL MLK SUHGSLVXMH SULSRURþLOR
CEPT/ERC/REC 70-03, razen v pasu 138.20-138.45 MHz, v katerem uporaba teh naprav ni dopustna. Za
krmiljenje modelov so namenjeni še naslednji 10 kHz-þQL IUHNYHQþQL NDQDOL  - 40.735 MHz, 40.765 40.785 MHz, 40.815 - 40.835 MHz, 40.865 - 40.885 MHz, 40.915 - 40.935 MHz in 40.965 - 40.985 MHz.

SI.03:

Za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo (ISM) so namenjeni SUHGYVHP IUHNYHQþQL SDVRYL 13.567 MHz, 26.957-27.283 MHz, 40.66-40.70 MHz, 433.05-434.79 MHz, 2400-2500 MHz, 5725-5875 MHz,
24.00-24.25 *+] GRSXVWQD SD MH ãH Y IUHNYHQþQLK SDVRYLK -6795 kHz, 61.0-61.5 GHz, 122-123 GHz, 244246 GHz.

SI.04:

6LVWHP 56 ]D ]DãþLWR LQ UHãHYDQMH

namenjeni za GUåDYQR souporabo.

- "Za-Re", v pasovih: 168,550-169,075 MHz, 173.050-173.575 MHz, 404.9-

405.0 MHz, 409.9-410.0 MHz.
SI.05

)UHNYHQþQD SDVRYD -415.850

MHz in 421.675-425.850 MHz sta namenjena za mobilni radiotelefonski

sistem NMT.
SI.06

Prizemni snopovni radijski sistem TETRA MH RPHMHQ QD QDVOHGQMH IUHNYHQþQH SRGSDVRYH 380-385 MHz in 390395 MHz za nujno ukrepanje, 410-420/ 420-430 MHz in 870-876 / 915- 0+] SD ]D WUåQR  FLYLOQR XSRUDER

SI.07

)UHNYHQþQL SDV - 0+] MH QDPHQMHQ ]D GLJLWDOQL EUH]YUYLþQL WHOHIRQ CT

SI.08

)UHNYHQþQD SDVRYD -887

SI.09

)UHNYHQþQD SDVRYD -915 MHz in 959- 0+] VWD ]D GRORþHQ þDV QDPHQMHQD
telefon CT 1 samo kot integralni del mobilnega radiotelefonskega sistema NMT.

SI.10

V Sloveniji so zemeljskim postajam za novinarstvo (ENG/OB
10.0-10.68 GHz , 21.2-24.5 GHz in 47.2-50.2 GHz.

SI.11

Uskladitev dupleksnih razmikov in lege frekvenc za FB- in ML-postaje v soglasju s CEPT-SULSRURþLORP
T/R 25-08 VH ER L]YDMDOD SRVWRSRPD LQ QDMYHUMHWQHMH QH ER NRQþDQD SUHG letom 2010.

SI.12

)UHNYHQþQD SRGURþMD ]D HQRVPHUQR NOLFDQMH VR –26.870

SI.13

9 IUHNYHQþQHP SDVX - 0+] ERGR GHOXMRþH UDGLRGLIX]QH SRVWDMH QHKDOH REUDWRYDWL SUHGYLGRPD leta

SI.14

Radioamaterska od 50.0-52.0 MHz v Sloveniji na primarni osnovi.

2.

MHz in 930- 0+] VWD QDPHQMHQD ]D DQDORJQL EUH]YUYLþQL WHOHIRQ CT 1+.
]D DQDORJQL EUH]YUYLþQL

QDPHQMHQL OH WL IUHNYHQþQL SDVRYL -2.6

GHz,

MHz, 26.900–26.960 MHz, 40.660–40.700
MHz, 146.975–147.250 MHz, 462.275 MHz in 463.150–463.375 MHz.
2005.
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Priloga III

Uporabljene kratice
AIS

Automatic ship Identification and Surveillance

DYWRPDWLþQD LGHQWLILNDFLMD LQ QDG]RU ODGLM

BSS

Broadcasting Satellite Service

radiodifuzna satelitska storitev

CNR

Combat Net Radio

YRMDãNH WDNWLþQH UDGLMVNH ]YH]H

CT1+

Cordless Telephone

DQDORJQL EUH]YUYLþQL WHOHIRQ

CT2

Cordless Telephone

GLJLWDOQL EUH]YUYLþQL WHOHIRQ

DCS1800

Digital Cellular System at 1800 MHz

GLJLWDOQL FHOLþQL VLVWHP QD  0+]

DEC

Decision

RGORþLWHY

DECT

Digital European Cordless Telecommunications
Digital Enhanced Cordless Telecommunications

GLJLWDOQH HYURSVNH EUH]YUYLþQH WHOHNRPXQLNDFLMH

DME

Distance Measuring Equipment

oprema za merjenje razdalj

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial

prizemna digitalna video radiodifuzija

ECA

European Common Allocation

skupna evropska razporeditev

ENG/OB

Electronic News Gathering/Outside Broadcasting

prizemno novinarstvo

EPIRB

Emergency Position Indicating Radio Beacon

radijski javljalniki kraja nuje

ERC

European Radiocommunications Committee

Evropski radiokomunikacijski komite

ERMES

Enhanced (European) Radio Messaging System

L]EROMãDQL HYURSVNL UDGLMVNL VSRURþLOQL VLVWHP

FB

Base station

bazna postaja

FPLMTS

Future Public Land Mobile Telecommunication
System

prihodnje javno kopensko mobilno

Glonass

Global Navigation Satellite System

globalni navigacijski satelitski sistem

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System

globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem

GPS

Global Positioning System

JOREDOQL VLVWHP ]D GRORþDQMH SRORåDMD

GSM

Global System for Mobile Communications

globalni (digitalni) sistem mobilnih komunikacij

HIPERLAN

HIgh PErformance Local Area Network

YLVRNR ]PRJOMLYD UDGLMVND ORNDOQD RPUHåMD

IBCN

Integrated Broadband Communications Network

LQWHJULUDQR ãLURNRSDVRYQR NRPXQLNDFLMVNR RPUHåMH

ILS

Instrument Landing System

instrumentni pristajalni sistem

ISM

Industrial, Scientific and Medical Applications

industrijska, znanstvena in medicinska uporaba

ITU

International Telecommunication Union

Mednarodna telekomunikacijska zveza

JTIDS

Joint Tactical Information Distribution System

VNXSQL WDNWLþQL LQIRUPDFLMVNR-distribucijski

LPD

Low Power Device

QDSUDYH PDMKQLK PRþL

ML

Mobile Land station

mobilna kopenska postaja

MLS

Microwave Landing System

mikrovalovni pristajalni sistem

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

Severnoatlantska vojaška zveza

GLJLWDOQH L]EROMãDQH EUH]YUYLþQH WHOHNRPXQLNDFLMH

WHOHNRPXQLNDFLMVNR RPUHåMH

sistem
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NGSO

Non - geostationary Satellite Orbit

negeostacionarna satelitska orbita

NMT

Nordic Mobile Telephony system

analogni mobilni radiotelefonski sistem

PMR

Professional Mobile Radio

profesionalni mobilni radio

RA

Radio Astronomy

radioastronomija

REC

Recommendation

SULSRURþLOR

RLAN

Radio Local Area Network

UDGLMVNR ORNDOQR RPUHåMH

RR

Radio Regulations

Pravilnik o radiokomunikacijah

RTT

Road Transport Telematics

cestno-transportna telematika

S-PCS

Satellite Personal Communication Services

storitve satelitskih osebnih komunikacij

SAB

Service Ancillary to Broadcasting

SRPRåQD UDGLRGLIX]LMVND VWRULWHY

SNG/OB

Satellite News Gathering/Outside Broadcasting

satelitsko novinarstvo

SRD

Short Range Devices

naprave kratkega dosega

SSR

Secondary Surveillance Radar

sekundarni nadzorni radar

T-DAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting

prizemna digitalna zvokovna radiodifuzija

TACAN

Tactical Air Navigation System

WDNWLþQL ]UDþQL QDYLJDFLMVNL VLVWHPL

TETRA
Civil

TErrestrial Trunked RAdio (tudi: Terrestrial
/European/ Enhanced Radio), system Civil

prizemni snopovni radio (TETRA) za civilno rabo

TETRA
Emergency
Services

TErrestrial Trunked RAdio (tudi: Terrestrial
/European/ Enhanced Radio), system Emergency
Services

prizemni snopovni radio (TETRA) za nujne
storitve

TFTS

Terrestrial Flight Telephone System

prizemni letalski telefonski sistem

UIC

Union Internationale des Chemins de fer

0HGQDURGQD åHOH]QLãND ]YH]D

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem

VLBI

Very Long Baseline Interferometry (Radio
Astronomy)

interferometrija z veliko razdaljo med
radioteleskopi

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range

YLVRNRIUHNYHQþQL YVHVPHUQL UDGLMVNL RGGDMQLN

VSAT

Very Small Aperture Terminal

satelitski terminal z majhno anteno

VTS

Vessel Traffic System (radar)

radarji za nadzor ladijskega prometa

WBDTS

Wide Band Data Transmission System

širokopasovni podatkovni prenosni sistemi

WLL

Wireless Local Loop

EUH]åLþQD NUDMHYQD ]DQND

WRC95/97

World Radiocommunication Conference 1995/97

Svetovna radiokomunikacijska konferenca 95/97
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MINISTRSTVA

3345.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 –
odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96)
se prva alinea drugega odstavka 13. člena črta, tretja alinea
drugega odstavka 13. člena pa se spremeni tako, da se
glasi:
“– v obdobju treh zaporednih koledarskih let za malo
kurilno napravo, če je za njo opravljanje občasnih meritev
predpisano, in za vse druge nepremične vire onesnaževanja, za katere je emisijski monitoring predpisan.”
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O trajnih meritvah mora njihov izvajalec v obliki, ki jo
predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, za vsako koledarsko leto izdelati letno poročilo.
O vsakokratnih občasnih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo, ki mora vsebovati podatke, določene v
drugem odstavku prejšnjega člena, s tem da oceno iz zadnje alinee nadomesti na podlagi rezultatov meritev ocenjena
obremenitev okolja za obdobje, za katerega velja poročilo.
Na podlagi poročil iz prejšnjih odstavkov mora zavezanec v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo
okolja, pripraviti letno poročilo o emisiji snovi v zrak in ga

vsako leto do 31. marca za preteklo leto predložiti ministrstvu. Če v preteklem letu za vir onesnaževanja za posamezno snov ni bilo treba izvesti občasnih meritev, se v
letnem poročilu o emisijah snovi v zrak navedejo podatki
zadnjih občasnih meritev, izvedenih po določbah tega pravilnika.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za meritve na
mali kurilni napravi.”
3. člen
Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
4. člen
V drugem odstavku 1. poglavja priloge 2 se enačba
nadomesti z novo, ki se glasi:
“E M,i = ri * ρi
kjer je:
E M,i izmerjena vrednost koncentracije plina “i”, izražena v mg/m3 pri normnih pogojih,
ri izmerjena vsebnost plina “i” v odpadnih plinih pri
normnih pogojih, izražena v volumenskih deležih (ppm), in
ρi idealna gostota plina “i” pri normnih pogojih, izražena na osnovi normnega volumna 22,4 m 3/kmol.”
5. člen
V četrti vrstici četrtega odstavka v 4. poglavju priloge 3
se za besedilom “z dimnimi plini “ črta beseda “ne”.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-13/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.
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3346.

Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi štiriintridesete alinee 55. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94 in
8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o
skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V pravilniku o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list
RS, št. 56/99) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
“Domači proizvajalci morajo pridobiti certifikat najpozneje do 28. 7. 2001.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-183/00
Ljubljana, dne 23. junija 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Alojzij Marinček l. r.

3347.

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih
živil

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 8. člena zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom
za zdravstvo

PRAVILNIK
o splošnem označevanju predpakiranih živil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja označevanje živil, ki so v prometu kot
predpakirana živila (v nadaljnjem besedilu: živila) ter so brez
nadaljnje predelave namenjena potrošniku in obratom javne
prehrane.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za živila, ki
se pakirajo v prisotnosti potrošnika, in za izdelke, ki jih
urejajo predpisi o vinu.
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2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– označevanje so vse besedne označbe, blagovna
znamka, zaščitna znamka, slikovne označbe ali simboli, ki
se nanašajo na živilo in se nahajajo na katerikoli embalaži,
etiketi, dokumentu, obročku ali ovoju, ki spremlja tako živilo
ali pa se nanj nanaša;
– predpakirano živilo je vsako posamezno živilo v embalaži, v katero je vnaprej pakirano v odsotnosti kupca, ne
glede na to, ali embalaža v celoti ali pa le delno obdaja živilo,
vendar tako, da njegove vsebine ni mogoče spremeniti, ne
da bi embalažo poškodovali ali odprli;
– obrat javne prehrane je obrat, namenjen oskrbi potrošnika s hrano, kot so restavracija, gostinski lokal, šola,
vrtec, bolnišnica in podobni večji obrati;
– potrošnik je oseba, ki pridobi živilo za lastno uporabo, brez namena nadaljnje proizvodnje, prodaje ipd.
– prodajalec je uvoznik, zastopnik tujega proizvajalca
oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki je živilo dala v
promet;
– skupno pakiranje je pakiranje, ki vsebuje dve ali
več, po količini in vsebini enakih posameznih živil.
3. člen
Označbe na živilu morajo biti v slovenskem jeziku, na
dobro vidnem mestu embalaže, tako da so jasno vidne,
razumljive, nedvoumne, čitljive in neizbrisne in ne smejo biti
prekrite z drugim besednim ali slikovnim materialom.
Ime živila, neto količina, rok uporabnosti in odstotek
alkohola morajo biti označeni v istem vidnem polju. Isto
vidno polje je področje, ki je vidno hkrati brez obračanja
embalaže.
Za živila, ki so pakirana v embalažo, katere največja
površina je manjša od 10 cm2, so lahko navedeni le podatki
iz prve, četrte in sedme alinee 8. člena tega pravilnika.
Živila, ki so v skupnem pakiranju in imajo posamezno
neto količino največ 100 g, so lahko označena le s podatki
iz prve, tretje, četrte in sedme alinee 8. člena tega pravilnika, pod pogojem, da so ostali podatki navedeni na skupnem
pakiranju.
4. člen
Označbe na živilu ne smejo biti takšne, da bi lahko
zavedle potrošnika glede:
– njegovega izvora ali porekla, sestave, neto količine,
roka uporabnosti, načina izdelave ali proizvodnje;
– pripisovanja učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima;
– navajanja, da ima živilo posebne lastnosti, če imajo
take lastnosti vsa istovrstna živila. Za istovrstno živilo se šteje
živilo, ki je razvrščeno v isto skupino oziroma kategorijo živil,
glede na njegove lastnosti.
Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
predstavitev in oglaševanje živil.
5. člen
Živilo, ki je obdelano z ionizirajočimi žarki, mora biti
označeno z označbo obdelano z ionizirajočimi žarki.
Če se živilo iz prejšnjega odstavka uporabi kot sestavina drugega živila, mora takšna sestavina v seznamu sestavin
ali posebej vključevati navedbo obdelano z ionizirajočimi
žarki.
6. člen
Živilo, ki se mu uporabnost podaljša s pomočjo plinov
za pakiranje, mora biti označeno z oznako pakirano v kontrolirani atmosferi.
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7. člen
Za označevanje živil po določbah tega pravilnika je
odgovoren proizvajalec ali tisti, ki živilo pakira, ali prodajalec.
II. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
Označba živila mora vsebovati naslednje podatke:
– ime, pod katerim se živilo prodaja (v nadaljnjem besedilu: ime živila);
– seznam sestavin in pri sestavinah iz 17. člena tega
pravilnika tudi navedbo količine;
– neto količino;
– rok uporabnosti;
– serijo (lot) živila;
– pogoje shranjevanja, kjer je to potrebno oziroma če
so bistveni za uporabnost živila;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali
tistega, ki živilo pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov
oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov
proizvajalca ali državo proizvajalca;
– državo izvora ali porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla
živila;
– navodilo za uporabo, kjer je to potrebno za pravilno
uporabo živila;
– vsebnost alkohola pri pijačah z vsebnostjo alkohola
več kot 1,2% vol.
9. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za živila, ki so
v skupnem pakiranju in so namenjena prodaji na debelo ali
obratom javne prehrane za nadaljnjo pripravo, predelavo ali
razdelitev, lahko podatki iz prejšnjega člena navedejo na
skupnem pakiranju ali v spremnih dokumentih, ki morajo biti
poslani hkrati s pošiljko ali pred njo, pod pogojem, da so na
skupnem pakiranju navedeni podatki iz prve, tretje, četrte in
sedme alinee prejšnjega člena.
1. Ime živila
10. člen
Ime živila je določeno s predpisi za posamezne skupine oziroma kategorije živil.
Če ime živila ni določeno s predpisom, ker živila ni
mogoče razvrstiti v posamezno skupino oziroma kategorijo,
ali pa takšnega predpisa ni, je lahko živilo označeno z:
– imenom, ki je običajno v Republiki Sloveniji ali
– opisnim imenom oziroma opisom njegove uporabe,
če je to potrebno, da potrošnik lahko spozna njegovo pravo
naravo in ga loči od drugih živil, s katerimi bi ga lahko
zamenjal.
Ime živila mora vsebovati tudi podatek o njegovem fizikalnem stanju ali posebnem postopku obdelave (npr: v prahu, zgoščen, dimljen, sušen, pasteriziran, hitro zamrznjen,
ipd.), kadar bi opustitev tega podatka potrošnika lahko
zavedla.
Ime živila se ne more nadomestiti z blagovno znamko,
zaščitno znamko ali domišljijskim imenom.
2. Sestavine
11. člen
Sestavina je vsaka snov, vključno z aditivi, ki se je
uporabila pri izdelavi ali pripravi živila in je še vedno prisotna
v živilu, čeprav v spremenjeni obliki.
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Za sestavino iz prejšnjega odstavka se ne štejejo:
– sestavni deli sestavine, ki so bili med proizvodnim
procesom ločeni in nato spet uvedeni v svojih prvotnih razmerjih;
– aditivi, ki so v določenem živilu prisotni le zato, ker jih
je vsebovala ena ali več sestavin tega živila (carry over), niso
pa mu bili neposredno dodani, in pod pogojem, da v njem
nimajo nobenega tehnološkega učinka;
– snovi, ki se uporabljajo kot pomožna tehnološka sredstva;
– snovi, ki se uporabljajo le kot topila ali kot medij za
aditive ali arome.
12. člen
V seznamu sestavin morajo biti vse sestavine navedene
po padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso, ki je
zabeležena v času njihove uporabe pri izdelavi živila (t. i. faza
mešalne posode). Pred tem seznamom mora biti ustrezna
navedba, ki vključuje besedo sestavine.
13. člen
Ne glede na določbe iz prejšnjega člena se v seznamu
sestavin:
– morajo navesti dodana voda in hitro hlapljive snovi po
vrstnem redu glede na njihovo maso v končnem živilu; količina vode, dodane kot sestavina v živilu, se izračuna tako, da
se od skupne količine živila odšteje skupna količina vseh
drugih uporabljenih sestavin;
– sestavine, ki so se uporabile v zgoščeni ali posušeni
obliki in so se med proizvodnjo povrnile v prvotno stanje (v
nadaljnjem besedilu: obnovljene sestavine), lahko navedejo
v vrstnem redu po masi, ki so jo imele pred zgoščanjem ali
sušenjem;
– v primeru zgoščenih ali posušenih živilih, ki jih je
potrebno pred uporabo razredčiti z dodatkom vode, sestavine v razredčenem živilu lahko navedejo v padajočem vrstnem redu, pod pogojem, da se v seznam sestavin doda
označba, kot je sestavine živila, pripravljenega za uporabo ali sestavine v razredčenem živilu;
– v mešanici sadja in zelenjave, kjer sadje ali zelenjava
ne prevladujeta bistveno po deležu mase oziroma se lahko
le-ta spreminja, se v seznam sestavin doda označba, kot je
spremenljiv delež;
– v mešanici začimb in dišav, kjer nobena ne prevladuje bistveno po deležu mase in se lahko le-ta spreminja, se v
seznam sestavin vključi označba, kot je spremenljiv delež.
14. člen
Navedba vode iz prejšnjega člena ni obvezna, če:
– količina dodane vode ne presega 5% končnega živila;
– se voda pri pripravi živila uporablja samo zato, da se
določena zgoščena ali posušena sestavina obnovi.
15. člen
Sestavine morajo biti označene s svojim specifičnim
imenom v skladu z 10. členom tega pravilnika, razen:
– sestavine, ki spadajo v kategorije živil iz priloge 1
tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, in so te sestavine
sestavni del drugega živila, so lahko označene le s splošnim
imenom te kategorije, razen za kategorijo sestavine z označbo škrob, ki mora biti vedno dopolnjena z navedbo njegovega specifičnega rastlinskega izvora, če škrob lahko vsebuje
gluten;
– sestavine iz priloge 2 tega pravilnika, ki je njegov
sestavni del, ki morajo biti označene z imenom kategorije,
kateremu sledi navedba specifičnega imena ali E številka;
če sestavina spada v več kot eno kategorijo, je potrebno

Stran

8866 / Št. 71 / 10. 8. 2000

navesti ime kategorije, ki ustreza glavni funkciji sestavine v
živilu, razen pri navedbi sestavine modificiran škrob, ki
mora biti dopolnjena z navedbo njegovega specifičnega
rastlinskega izvora, če modificiran škrob lahko vsebuje
gluten;
– arome morajo biti označene skladno z označbami iz
priloge 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
16. člen
Kadar je sestavina živila sestavljena iz dveh ali več
sestavin, se šteje za sestavljeno sestavino; lahko je vključena v seznam sestavin s svojim imenom in izražena s skupno
maso, pod pogojem, da ji neposredno sledi seznam njenih
sestavin po padajočem vrstnem redu.
Navedba seznama iz prejšnjega odstavka ni obvezna,
če:
– sestavljena sestavina predstavlja manj kot 25% končnega živila, razen za aditive, ki morajo biti navedeni, kadar
imajo v živilu kakšen tehnološki učinek;
– je sestavljena sestavina živilo, za katerega po tem
pravilniku ni obvezna navedba sestavin.
17. člen
Navedba količine sestavine ali kategorije sestavin je
obvezna na seznamu sestavin živila, če je:
– sestavina ali kategorija sestavin navedena v imenu
živila;
– sestavina ali kategorija sestavin poudarjena na označbi z besedami, slikami ali risbami;
– sestavina ali kategorija sestavin bistvenega pomena
za lastnost oziroma opis živila ali se po njej razlikuje od
drugih živil, s katerimi bi ga lahko zamenjali zaradi njegovega
imena ali videza.
18. člen
Količina sestavine ali kategorije sestavin iz prejšnjega
člena mora biti izražena kot masni odstotek in mora ustrezati
količini sestavine ali sestavin v času njene/njihove uporabe.
Odstotek iz prejšnjega odstavka mora biti naveden v
imenu živila ali poleg imena ali v seznamu sestavin, skupaj z
ustrezno sestavino ali kategorijo sestavin.
Ne glede na prvi odstavek tega pravilnika se mora za:
– živila, ki pri segrevanju ali drugačni obdelavi izgubijo
vlago;
– živila, ki se prodajajo v zgoščeni ali posušeni obliki
ter jih mora potrošnik pred uporabo obnoviti;
– sestavine, ki se uporabljajo v zgoščeni ali posušeni
obliki in se obnovijo med izdelavo;
– hitro hlapljive sestavine
količina sestavin navesti kot masni odstotek končnega
živila.
19. člen
Navedba količine sestavin iz 17. člena tega pravilnika
ni obvezna za:
– sestavino, ki je kot neto plod označena v skladu s
25. členom tega pravilnika;
– sestavino, ki se uporablja v majhnih količinah za namene aromatiziranja;
– sestavino, ki čeprav je navedena v imenu živila, ni
takšna, da bi potrošnika vodila pri njegovi izbiri in sprememba njene količine ni bistvena za živilo, oziroma se po njej ne
razlikuje od istovrstnih živil;
– sladila ali sladkorje, čeprav imajo v imenu živila označbo s sladili ali s sladkorji;
– dodane vitamine in minerale, če so le-ti navedeni v
skladu s predpisom, ki ureja označevanje dietetičnih živil, ki
se dajejo v promet.
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20. člen
Navedba sestavin ni obvezna pri:
– svežem sadju in zelenjavi, vključno s krompirjem, ki
ni olupljena, narezana ali podobno obdelana;
– kisu, ki je proizveden izključno iz ene surovine, ki je
navedena v imenu izdelka, pod pogojem, da mu ni dodana
nobena druga sestavina;
– siru, maslu, fermentiranem mleku in smetani, pod
pogojem, da so jim dodane le mlečne sestavine, encimi in
mikrobiološke kulture, ki so nujno potrebne za njihovo proizvodnjo ali pa sol, ki je potrebna za pridelavo sira, razen
topljenega in svežega sira;
– živilih, ki vsebujejo eno samo sestavino, če je blagovna znamka identična imenu sestavine ali če blagovna znamka omogoča, da se lahko ugotovi narava sestavine.
21. člen
Živilo, ki vsebuje eno ali več dovoljenih sladil, mora biti
označeno z označbo s sladilom(i); označba mora biti navedena ob imenu živila.
Živilo, ki vsebuje dodan sladkor in sladilo, mora biti
označeno z označbo z dodanim sladkorjem(i) in sladilom(i), ki mora biti navedena ob imenu živila.
Živilo, ki vsebuje sladilo aspartam, mora imeti dodatno
označeno, da vsebuje fenilalanin.
Živilo, ki vsebuje več kot 10% dodanih poliolov, mora
biti označeno z opozorilom prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek.
3. Neto količina
22. člen
Neto količina živila mora biti označena v enotah za
maso ali prostornino, in sicer za:
– tekoča živila v litrih, centilitrih ali mililitrih;
– živila, ki niso tekoča, v kilogramih ali gramih;
– viskozna živila s prostornino ali maso.
23. člen
Pri živilih, ki so v skupnem pakiranju, mora biti neto
količina navedena na naslednji način:
– pri živilih, ki se ne prodajajo posamezno, se navede
skupna neto količina in skupno število posameznih živil;
– pri živilih, ki se prodajajo tudi posamezno, se navede
neto količina posameznega živila in skupno število posameznih živil; navedba teh podatkov ni obvezna, če se lahko
skupno število posameznih živil razločno vidi in prešteje ter
če se lahko vidi označba neto količine najmanj na enem
posameznem živilu.
24. člen
Če je trdno živilo v tekočini, mora označba na embalaži
vsebovati tudi neto količino trdnega živila, ki se označi kot
neto plod.
Za tekočino iz prejšnjega odstavka se šteje: voda, vodna raztopina soli, slanica; vodna raztopina živilskih kislin,
kisov; vodna raztopina sladkorjev in ostalih sladil; sadni ali
zelenjavni sokovi v primeru sadja ali zelenjave. Tekočina je
lahko tudi zamrznjena ali mešanica navedenih raztopin, pod
pogojem, da je tekočina le dopolnilo k osnovnemu živilu in
ni odločilna za nakup.
25. člen
Navedba neto količine iz 23. člena tega pravilnika ni
obvezna:
– pri živilih, ki se običajno prodajajo po kosih in je
njihovo število jasno vidno ter jih je mogoče zlahka prešteti
oziroma je število kosov navedeno na označbi,
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– pri živilih, katerih neto količina je manjša od 5g ali
5 ml, razen za začimbe in dišave.
4. Rok uporabnosti
26. člen
Rok uporabnosti po tem pravilniku je minimalni rok
trajanja ali datum uporabe.
27. člen
Minimalni rok trajanja živila je datum, do katerega živilo
ohrani svoje specifične lastnosti, če je primerno shranjeno.
Označi se kot:
– uporabno najmanj do…, če datum vključuje označbo dneva;
– uporabno najmanj do konca..., v drugih primerih;
čemur sledi datum ali podatek, kje na embalaži se
datum nahaja.
Če je potrebno, se poleg navedb iz prejšnjega odstavka navedejo tudi pogoji shranjevanja živila.
28. člen
Datum je sestavljen iz dneva, meseca in leta v nekodiranem kronološkem zaporedju (xx dan, xx mesec, xx leto).
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je za živila,
ki so uporabna:
– največ 3 mesece, dovolj navedba dneva in meseca;
– več kot tri mesece, vendar ne več kot 18 mesecev,
dovolj navedba meseca in leta;
– več kot 18 mesecev, dovolj navedba leta roka uporabnosti.
29. člen
Če je živilo z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljivo in
predstavlja neposredno nevarnost za človekovo zdravje, se
mora navesti datum uporabe, ki mora biti označen z besedami porabiti do, ki ji sledi navedba datuma ali podatek, kje na
embalaži se datum nahaja.
Poleg datuma uporabe iz prejšnjega odstavka morajo
biti navedeni tudi podatki o pogojih hrambe živila.
Seznam nekaterih živil iz prvega odstavka tega člena je
naveden v prilogi 4 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
30. člen
Navedba roka uporabnosti ni obvezna pri:
– svežem sadju in zelenjavi, vključno s krompirjem, ki
ni olupljena, narezana ali podobno obdelana, razen za semena, kalčke ali podobne naravne izdelke;
– pijačah, ki vsebujejo 10 vol% in več alkohola;
– brezalkoholnih osvežilnih pijačah, sadnih sokovih in
nektarjih ter alkoholnih pijačah, namenjenih obratom javne
prehrane, ki so pakirani v embalažo, večjo od 5 litrov;
– kruhu in pekovskem pecivu, ki se, glede na sestavo,
običajno potrošijo v istem dnevu kot so proizvedeni;
– kisu;
– jedilni soli;
– kristalnem sladkorju;
– izdelkih, ki vsebujejo skoraj izključno aromatiziran
oziroma obarvan sladkor;
– žvečilnem gumiju in podobnih žvečilnih izdelkih;
– posameznem sladoledu, zamrznjenem desertu in sladoledni zmesi.
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31. člen
Živilo, ki mu bo v kratkem potekel minimalni rok trajanja, je potrebno fizično ločiti od redne prodaje in vidno
opozoriti, da gre za prodajo takega živila.
Če je živilu potekel rok uporabnosti, ga ni dovoljeno
prodajati.
5. Označba serije (lot)
32. člen
Serija (lot) je enota živila v prometu, ki je predelano,
izdelano ali pakirano pod enakimi pogoji.
Serija (lot) mora biti označena jasno in vidno s črko L in
s številko serije, ki omogočata identifikacijo živila.
Serije (lot) ni potrebno označiti, če je na embalaži naveden rok uporabnosti, ki vključuje v datumu najmanj dan in
mesec v tem zaporedju.
33. člen
Označba serije(lot) ni obvezna pri:
– živilih, ki so namenjena za nadaljnjo predelavo;
– pri živilih, pri katerih največja površina embalaže je
manjša od 10 cm2;
– pri posameznem sladoledu, zamrznjenem desertu in
sladoledni zmesi, ker mora biti serija navedena na skupnem
pakiranju.
6. Vsebnost alkohola
34. člen
Vsebnost alkohola se določa pri 20 °C in se označuje v
volumskih odstotkih, za decimalna števila pa na eno decimalko natančno, in sicer pri pijačah, ki vsebujejo več kot
1,2% dejanske vsebnosti alkohola. Številčni navedbi sledi
navedba % vol, pred to navedbo pa je lahko beseda alkohol
ali alk.
Pri navedbi vsebnosti alkohola so dopustna pozitivna in
negativna odstopanja, in sicer za:
– pivo, ki ima največ 5,5% vol. alkohola: 0,5% vol.;
– pivo, ki ima več kot 5,5% vol. alkohola: 1,0% vol.;
– pijače, ki vsebujejo macerirano sadje ali zelišča: 1,5%
vol.;
– druge pijače: 0,3% vol.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Živila, ki so označena v skladu z določbami pravilnikov
iz 36. člena tega pravilnika, so lahko v prometu do 31. 12.
2002.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se morajo
predpakirani mesni izdelki označevati v skladu z določbami
tega pravilnika, ki se nanašajo na rok uporabnosti, od 1. 1.
2001 dalje.
Gospodarske družbe, ki so se statusno preoblikovale v
skladu s predpisi o gospodarskih družbah oziroma kadar je
bil izveden prevzem v skladu s predpisi o prevzemih, lahko
le-te uporabljajo embalažo, ki so jo uporabljale še pred
statusnim preoblikovanjem oziroma pred prevzemom, in sicer do porabe zalog te embalaže oziroma največ 2 leti od
statusnega preoblikovanja oziroma prevzema.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati splošne in posebne določbe, ki urejajo podatke iz
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deklaracije oziroma označevanja in se smiselno nanašajo na
podatke iz 8. člena tega pravilnika, v naslednjih pravilnikih:
– pravilnik o kakovosti alkoholnih pijač (Uradni list
SFRJ, št. 16/88, 37/88, 63/88 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti osvežilnih brezalkoholnih pijač
(Uradni list SFRJ, št. 52/83, 37/88 in Uradni list RS, št.
1/95, 30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list SFRJ, št. 24/89 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti kave, kavnih izdelkov in kavnih
nadomestkov (Uradni list SFRJ, št. 55/89 in 36/91 in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti juh, jušnih koncentratov, koncentratov za omake in dodatkov jedem (Uradni list SFRJ, št.
5/82, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99,
2/00);
– pravilnik o kakovosti pekovskega kvasa (Uradni list
SFRJ, št. 32/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99,
59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih izdelkov, kremnih izdelkov in bonbonskih izdelkov
(Uradni list SFRJ, št. 23/88, 37/88, 63/88, 36/89, 21/90
in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list
SFRJ, št. 29/74, 13/78, 41/80, 2/85, 24/86 in Uradni
list RS, št. 68/95, 30/99);
– pravilnik o kakovosti mesa perutnine (Uradni list
SFRJ, št. 1/81, 37/88, 51/88 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti rib, rakov, školjk, morskih ježkov, žab, želv, polžev in njihovih izdelkov (Uradni list SFRJ,
št. 65/79, 48/84, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti jajc in jajčnih izdelkov (Uradni
list SFRJ, št. 55/89 in Uradni list RS, št. 1/95, 30/99,
59/99, 2/00);
– pravilnik o kakovosti keksov in njim sorodnih izdelkov
(Uradni list SFRJ, št. 68/78, 63/79, 37/88 in Uradni list
RS, št. 1/95, 30/99, 59/99, 2/00);
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– pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list
SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99);
– pravilnik o kakovosti sadnih, zelenjavnih in gobjih
izdelkov ter pektinskih preparatov (Uradni list SFRJ, št. 1/79,
20/82, 37/88, 39/89, 74/90 in Uradni list RS, št. 1/95,
30/99, 59/99, 60/99, 2/00).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati splošne in posebne določbe, ki urejajo podatke iz deklaracije
oziroma označevanja in se smiselno nanašajo na podatke iz
8. člena tega pravilnika, v naslednjih pravilnikih:
– pravilnik o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96,
71/97, 43/98, 30/99, 36/99 in 59/99);
– pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
(Uradni list RS, št. 31/96, 53/96, 52/98, 85/98, 30/99
in 59/99);
– pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94, 1/95 in
38/00);
– pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in
čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 1/95, 30/99, 59/99,
2/00 in 14/00).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list
RS, št. 30/99 in 59/99).
37. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-10/00
Ljubljana, dne 1. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
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PRILOGA 2

Kategorije sestavin, ki morajo biti označene z imenom kategorije, kateri sledi navedba specifičnega imena
ali E številka
Barvilo
Konzervans
Antioksidant
Emulgator
Sredstvo za zgostitev (gostilo)
Želirno sredstvo
Stabilizator
Sredstvo za ojačanje arome (ojačevalec arome)
Kislina
Sredstvo za uravnavanje kislosti (pufer)
Sredstvo proti sprijemanju
Modificiran škrob (1)
Sladilo
Sredstvo za vzhajanje
Sredstvo proti penjenju (antipenilec)
Glazirno sredstvo
Emulgirna sol (2)
Sredstvo za obdelavo moke
Utrjevalec
Sredstvo za ohranjanje vlage (humektant)
Sredstvo za povečanje prostornine
Potisni plin
1 Specifičnega imena ali številke E ni potrebno navajati
2 Samo za topljene sire in izdelke, ki so na osnovi topljenih sirov

PRILOGA 3
Označevanje arom
Arome se označujejo na seznamu sestavin, in sicer:
1. se označijo z besedo aroma ali pa z bolj specifičnim imenom ali opisom arome.
2. Besedo naravna ali katerikoli drug izraz enakega pomena se lahko uporabi le za arome, katerih aromatske komponente
vsebujejo izključno aromatske sestavine, ki se pridobivajo z ustreznim fizikalnim postopkom (vključena destilacija in ekstrakcija s topilom). Prav tako se lahko pridobivajo z encimatskim ali mikrobiološkim postopkom iz nepredelanih surovin
rastlinskega ali živalskega izvora ali predelanih surovin v živilske namene (vključeno sušenje, praženje in fermentacija).
3. Če ime arome poudarja rastlinski ali živalski izvor oziroma značaj glede uporabljene surovine, se beseda naravna sme
uporabiti le v primeru, ko se je aromatska komponenta pridobila s postopki, navedenimi v točki 2.

PRILOGA 4
Seznam nekaterih živil, ki morajo imeti rok uporabnosti označen v skladu z določbo 29. člena tega pravilnika:
– pasterizirano mleko in pasterizirani mlečni izdelki;
– sveži sir;
– jajčni izdelki;
– sveže meso ter njihovi užitni deli;
– mesni izdelki, ki niso termično obdelani;
– sveže ribe, raki, školjke, morski sadeži ipd.;
– slane in dimljene ribe;
– predpakirana živila, ki niso termično obdelana.
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3348.

Pravilnik o mazavih maščobah

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 8. člena zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom
za zdravstvo

PRAVILNIK
o mazavih maščobah
1. člen
Ta pravilnik določa način označevanja mazavih maščob, pogoje glede vsebnosti maščobe in postopek preverjanja vsebnosti maščob v izdelkih.
2. člen
Mazave maščobe so živilski izdelki, namenjeni prehrani
ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), pri katerih je maščoba
osnovna sestavina in so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika. Izdelki so navedeni pod naslednjimi tarifnimi oznakami v kombinirani nomenklaturi carinske tarife:
– izdelki z mlečnimi maščobami pod tarifno oznako
0405 in 2106;
– izdelki z maščobami pod tarifno oznako 1517;
– izdelki z maščobami, sestavljenimi iz rastlinskih in/ali
živalskih surovin pod tarifno oznako 1517 in 2106.
3. člen
Izdelki morajo:
– vsebovati najmanj 10% maščob, vendar manj kot
90% maščob glede na maso;
– ostati pri temperaturi 20 °C v trdnem stanju;
– biti primerni za mazanje;
– vsebovati vsaj dve tretjini maščobe v suhi snovi, računano brez soli.
4. člen
Izdelki morajo biti označeni skladno s predpisom o
splošnem označevanju predpakiranih živil in v skladu s tem
pravilnikom. Označbe morajo biti jasno vidne, nedvoumne,
čitljive in neizbrisne.
V seznamu sestavin mora biti vsebnost jedilne soli navedena v odstotkih.
5. člen
Izdelki morajo imeti navedeno povprečno vsebnost maščobe v odstotkih po masi v času izdelave izdelka. Ta odstotek mora biti naveden brez decimalk.
Vsebnost maščob se preverja z izračunom povprečne
vsebnosti maščob petih posameznih vzorcev. Postopek je
naveden v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Povprečna vsebnost maščob se ne sme za več kot 1%
razlikovati od navedenega odstotka. Posamezni vzorci se ne
smejo za več kot 2% razlikovati od navedenega odstotka.
Povprečna vsebnost maščobe mora ustrezati predpisani vsebnosti za posamezni izdelek iz priloge 1.
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se pri maslu,
margarini in mešanici navede minimalna vsebnost maščobe.
7. člen
Izdelki, navedeni v točki C priloge 1, morajo imeti označen odstotek vsebnosti rastlinskih, mlečnih ali drugih žival-
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skih maščob v padajočem vrstnem redu glede na skupno
maso v času izdelave izdelkov.
8. člen
Sestavljeni izdelki imajo lahko v imenu izdelka označbo
“maslo” le, če takšen sestavljen izdelek vsebuje vsaj 75%
mlečne maščobe in je izdelan iz masla in drugih dodanih
sestavin. Sestavine se ne smejo dodajati z namenom, da bi
zamenjale, bodisi v celoti ali deloma, katerokoli mlečno
sestavino.
Sestavljeni izdelki imajo lahko v imenu izdelka označbo
“izdelek iz masla”, če takšen sestavljen izdelek vsebuje manj
kot 75%, vendar najmanj 62% mlečne maščobe ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot so določeni v prejšnjem odstavku.
Ne glede na prvi in drugi odstavek se v imenu izdelka
lahko uporablja označba “maslo” za izdelke, ki vsebujejo
najmanj 34% mlečne maščobe in so navedeni v prilogi 3, ki
je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Izdelki iz prejšnjega člena, ki imajo v imenu izdelka
označbo “maslo”, morajo imeti naveden odstotek vsebnosti
mlečne maščobe. Kadar dodane sestavine vsebujejo maščobo, mora imeti izdelek naveden tudi skupni odstotek
vsebnosti maščob.
Izdelki iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo
imeti jasno vidno in razločno čitljivo označbo “izdelek iz
masla” in odstotek vsebnosti maščob, kot je določeno v
prejšnjem odstavku.
10. člen
Imenu izdelka se lahko dodajo navedbe o:
– živalskih in/ali rastlinskih sestavinah, iz katere izdelki
izhajajo;
– namenu uporabe izdelka (za kuho, za peko...);
– posebnem postopku izdelave;
– drugih lastnostih izdelka, glede na njihovo kakovost.
11. člen
Izdelki iz točke B v prilogi 1 imajo lahko v imenu izdelka
označbo “rastlinska” le, če izdelek vsebuje do 2% živalskih
maščob. Enak odstotek je dopusten tudi, ko je v imenu
izdelka navedena označba maščobe rastlinske vrste, iz katere je izdelek proizveden.
12. člen
Izraz “tradicionalno” se sme uporabiti skupaj z imenom
maslo, ko se izdelek pridobi neposredno iz mleka ali smetane.
Po tem pravilniku je smetana izdelek, dobljen iz mleka
v obliki emulzije vrste olje-v-vodi, ki vsebuje najmanj 10%
mlečnih maščob.
13. člen
Z označbo “manj maščob” se lahko označijo izdelki,
navedeni v prilogi 1, ki vsebujejo več kot 41% maščob,
vendar ne več kot 62%. Označba “manj maščob” lahko
nadomesti označbo “tričetrt mastno”.
Z označbo “malo maščob” ali “lahko” se lahko označijo
izdelki, navedeni v prilogi 1, ki vsebujejo 41% maščob ali
manj. Označba “malo maščob” ali “lahko” nadomesti označbo “polmastno”.
Polmastna margarina se lahko imenuje tudi minarina ali
halvarina.
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14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 58. do 64. člena, 90. do 92. člena, tretji odstavek
105. člena, 175. in 176. člen in peti odstavek 180. člena
pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih
cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 30/99, 2/00 in 14/00).
Izdelki, ki so označeni v skladu z določbami pravilnika iz
prejšnjega odstavka, so lahko v prometu do 31. 12. 2002.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 324-01-21/99
Ljubljana, dne 1. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
dr. Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravstvo
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PRILOGA 2
Preverjanje navedene vsebnosti maščobe pri mazavih maščobah
Iz serije, ki se pregleduje in analizira, se naključno vzame pet vzorcev in v njih ugotovi vsebnost maščobe. Za preveritev
navedene vsebnosti maščobe se uporabita naslednja dva postopka:
A. Izračuna se aritmetično povprečje petih dobljenih rezultatov in se primerja z navedeno vsebnostjo maščobe. Velja, da
navedena vsebnost maščob ustreza, če se aritmetično povprečje ne razlikuje za več kot 1% od navedene vsebnosti
maščobe.
B. Posamezni rezultat se sme razlikovati za ± 2% od navedene vsebnosti maščobe.
Razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo petih posameznih rezultatov naključno vzetih vzorcev je lahko manjša
ali enaka 4%.
Navedena vsebnost maščobe pri pregledani seriji ustreza, poleg že izpolnjenih pogojev iz točk A in B, tudi kadar se
eden izmed petih rezultatov razlikuje za več kot ± 2% od navedene vsebnosti maščobe.

PRILOGA 3
Vrsta izdelka

Sestava izdelka

Minimalna
vsebnost
maščobe

Alkoholno maslo
(maslo, ki vsebuje
alkoholne pijače)

Maslo, alkoholna pijača, 34%
sladkor
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Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko daje
živalsko seme v promet

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko
seme v promet
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi se lahko daje
v promet živalsko seme, pridobljeno v odobrenih osemenjevalnih središčih, predpisuje obliko zdravstvenega potrdila za
živalsko seme ter določa veterinarski inšpekcijski nadzor in
postopek uničenja zdravstveno neustreznega semena v
osemenjevalnem središču in v prometu.
Pravilnik se nanaša na bikovo, žrebčevo, merjaščevo,
ovnovo in kozlovo seme.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Odobreno osemenjevalno središče je pooblaščena
organizacija, ki redi plemenjake za pridobivanje in promet z
njihovim semenom in izpolnjuje predpisane veterinarskosanitarne pogoje.
2. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni delavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je
pooblaščen in odgovoren za delo ter stalen nadzor v osemenjevalnem središču.
3. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
4. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po
opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu središču podeli VURS.
5. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat plemenjaka v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem besedilu: seme).
6. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene
iz ejakulata istega plemenjaka, pridobljene istega dne. Če
sta isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega plemenjaka, jih je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno
združiti.
7. Zdravstveno potrdilo za seme je dokument, s katerim se dokazuje, da so plemenjaki, od katerih je bilo seme
pridobljeno, prosti kužnih bolezni (v nadaljnjem besedilu:
zdravstveno potrdilo).
8. Pošiljka semena pomeni količino ene ali več serij
semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.
9. Promet obsega dajanje semena v javno potrošnjo.
II. POGOJI
3. člen
(splošni pogoji)
Seme da lahko v promet le odobreno osemenjevalno
središče, če:
– je osemenjevalno središče pod stalnim veterinarskim
nadzorom;
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– je seme pridobljeno v odobrenem osemenjevalnem
središču oziroma skladiščeno v prostoru za skladiščenje
odobrenega osemenjevalnega središča;
– plemenjaki izhajajo iz rej, ki so 30 dni pred in 30 dni po
pridobivanju semena proste bolezni, ki jih določajo predpisi, ki
urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov;
– so plemenjaki in osemenjevalno središče prosti stekline in vraničnega prisada;
– plemenjaki na dan odvzema semena ne kažejo kliničnih znakov bolezni;
– so prostori za pridobivanje semena ustrezno higiensko vzdrževani;
– je oprema za pridobivanje semena ustrezno razkužena ali sterilizirana;
– plemenjaki niso bili v naravnem pripustu vsaj 30 dni
pred jemanjem semena;
– so bili plemenjaki, katerih seme se daje v promet, v
osemenjevalnem središču neprekinjeno vsaj 30 dni pred
odvzemom semena;
– seme izpolnjuje predpisane pogoje glede vsebnosti
patogenih mikroorganizmov ali povzročiteljev kužnih bolezni,
minimalnih pogojev za oploditveno sposobnost, semenu dodanih antibiotikov, dodatkov k razredčevalcu semena, označevanja embalaže semena in postopka shranjevanja semena.
4. člen
(uvoz semena)
Če se seme uvaža, mora izhajati iz osemenjevalnega
središča, ki ga je odobril pristojni organ v državi pridobivanja
semena.
5. člen
(bikovo seme)
Bikovo seme se lahko daje v promet, če biki:
– niso bili cepljeni proti slinavki in parkljevki;
– izhajajo iz osemenjevalnih središč, ki so bili vsaj tri
mesece pred in 30 dni po pridobivanju semena prosti slinavke in parkljevke in v njihovi okolici (polmer 10 km) vsaj 30
dni pred pridobivanjem semena ni bilo nobenega primera
slinavke in parkljevke.
6. člen
(žrebčevo seme)
Žrebci, katerih seme se daje v promet, morajo:
a) biti pregledani vsaj 14 dni po vključitvi žrebca v osemenjevalno središče in vsaj enkrat letno na začetku plemenilne sezone na:
– kužno malokrvnost z imuno difuzijskim testom v agar
gelu (Cogginsov test), pri čemer mora biti rezultat preiskave
negativen;
– konjski arteritis s serum nevtralizacijskim testom v
razredčitvi 1 proti 4 za dokaz protiteles ali na test izolacije
virusa; vsaj eden od testov mora imeti negativni rezultat;
– infekciozni metritis kopitarjev, in sicer dvakrat v razmaku 7 dni v vzorcu predsemenske tekočine ali semena in
genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, pri
čemer mora biti rezultat preiskave negativen.
b) izhajati iz osemenjevalnega središča, v katerem ni
bilo kliničnih znakov konjskega arteritisa 30 dni pred odvzemom semena in infekcioznega metritisa kopitarjev 60 dni
pred odvzemom semena.
Če se žrebec stalno nahaja v osemenjevalnem središču in ni bil noben kopitar iz osemenjevalnega središča v
stiku s kopitarji nižjega zdravstvenega statusa kot je v osemenjevalnem središču, se pri njem opravljajo preiskave v
skladu s prejšnjim odstavkom.
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Če pa se žrebec ne nahaja stalno v osemenjevalnem
središču oziroma so kopitarji v osemenjevalnem središču
prišli v stik z drugimi kopitarji nižjega zdravstvenega statusa
kot je v osemenjevalnem središču, se pri njem opravljajo
naslednje preiskave:
a) na kužno malokrvnost, konjski arteritis ter infekciozni metritis kopitarjev:
– vsaj enkrat letno na začetku plemenilne sezone in
– vsaj 14 dni pred prvim pridobivanjem semena; ter
b) na konjski arteritis:
– tudi največ 30 dni pred vsakim naslednjim pridobivanjem semena; ter
c) na kužno malokrvnost:
– tudi vsakih 120 dni v obdobju pridobivanja semena.
Kadar se daje v promet zamrznjeno žrebčevo seme, se
lahko preiskave iz prejšnjih odstavkov tega člena opravijo
med obvezno tridesetdnevno izolacijo semena pred skladiščenjem, vendar ne prej kot 14 dni po odvzemu semena.
7. člen
(merjaščevo seme)
Merjaščevo seme se lahko daje v promet, če merjasci:
– ne izhajajo iz rej nižjega zdravstvenega statusa kot je
v osemenjevalnem središču;
– izhajajo iz osemenjevalnih središč, ki so bili vsaj tri
mesece pred in 30 dni po pridobivanju semena poleg bolezni iz tretje alinee 3. člena tega pravilnika prosti tudi slinavke
in parkljevke in v njihovi okolici (polmer 10 km) vsaj 30 dni
pred pridobivanjem semena ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke.
8. člen
(ovnovo seme)
Ovnovo seme se lahko daje v promet, če ovni:
– ne izhajajo iz rej nižjega zdravstvenega statusa kot je
v osemenjevalnem središču;
– izhajajo iz osemenjevalnih središč, v katerih ni bilo
30 dni pred pridobivanjem semena poleg bolezni iz tretje
alinee 3. člena tega pravilnika tudi vraničnega prisada, stekline, kužne agalakcije ovac, maedi visne in pulmonalne
adenomatoze ovac.
9. člen
(kozlovo seme)
Kozlovo seme se lahko daje v promet, če kozli:
– ne izhajajo iz rej nižjega zdravstvenega statusa kot je
v osemenjevalnem središču;
– izhajajo iz osemenjevalnih središč, v katerih ni bilo
30 dni pred pridobivanjem semena poleg bolezni iz tretje
alinee 3. člena tega pravilnika tudi vraničnega prisada, stekline, kužne agalakcije koz in kozjega virusnega arteritisa/
encefalitisa.
10. člen
(seme neznane zdravstvene ustreznosti)
Če je predmet prometa seme plemenjakov, pri katerih
iz spremljajoče dokumentacije ni mogoče zanesljivo ugotoviti zdravstvene ustreznosti v skladu s tem pravilnikom, minister, pristojen za veterinarstvo in živinorejo (v nadaljnjem
besedilu: minister) z odločbo v upravnem postopku imenuje
strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed
strokovnjakov veterinarske in živinorejske stroke.
Komisija določi vrsto preiskav na bolezni in število potrebnih vzorcev semena v semenski oziroma genski banki v
osemenjevalnem središču za preiskave. Na podlagi rezulta-
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tov preiskav komisija poda mnenje o zdravstveni ustreznosti
semena iz prejšnjega odstavka ter ga posreduje ministru.
Minister na podlagi mnenja komisije z odločbo v upravnem
postopku odloči o nadaljnji uporabi semena v semenski
oziroma genski banki.
Če ni mogoče opraviti predpisanih diagnostičnih preiskav semena, komisija predlaga pogoje osemenjevanja s
takim semenom. Minister na podlagi mnenja komisije izda
odločbo v upravnem postopku, iz katere morajo biti razvidni
pogoji in način uporabe semena in predpisane preiskave.
Preiskave se pričnejo opravljati 30 dni po osemenitvi.
III. ZDRAVSTVENO POTRDILO ZA SEME
11. člen
(zdravstveno potrdilo)
Pošiljka semena ene ali več serij semena sme v promet
le, če jo spremlja zdravstveno potrdilo in se prevaža z istim
prevoznim sredstvom za znanega prejemnika.
Zdravstveno potrdilo izda veterinar osemenjevalnega
središča, ki s svojim podpisom potrjuje, da seme, ki je
predmet prometa, ustreza pogojem iz tega pravilnika.
Obrazci zdravstvenih potrdil za posamezne živalske vrste plemenjakov so sestavni del tega pravilnika in so kot
priloge 1 do 5 objavljeni skupaj z njim.
IV. NADZOR IN UNIČENJE NEUSTREZNEGA SEMENA
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat
letno opravi veterinarska inšpekcija.
13. člen
(postopek uničenja semena)
Če veterinarski inšpektor odredi uničenje semena v
prometu, ki ne ustreza predpisanim pogojem, ali če minister
izda odločbo o uničenju semena iz drugega odstavka 10.
člena tega pravilnika, se seme uniči v osemenjevalnem središču pod nadzorom komisije. O uničenju semena se vodi
zapisnik, ki ga podpiše veterinar osemenjevalnega središča
in člani komisije.
Zdravstveno neustrezno seme je treba uničiti s postopkom sterilizacije.
Kadar seme po svojih biokemijskih in morfoloških
lastnostih ne izpolnjuje minimalnih pogojev za oploditveno
sposobnost, se tako seme uniči s postopkom sterilizacije ali
denaturiranja.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-264/00
Ljubljana, dne 7. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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3350.

Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskosanitarnem nadzoru živilskih obratov,
veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin
živalskega izvora

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o veterinarskosanitarnem nadzoru živilskih obratov,
veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin
živalskega izvora

Št.

71 / 10. 8. 2000 / Stran 8881

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-171/93-2
Ljubljana, dne 18. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3352.

Navodilo o spremembah navodila o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
salmoneloze (Salmonellosis)

1. člen
V pravilniku o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih
obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
(Uradni list RS, št. 100/99 in 38/00) se v prvem odstavku
194. člena besedilo “s 1. julijem 2000“ nadomesti z besedilom “s 1. januarjem 2001“.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in
101/99, 98/99 – ZZZiv, 8/99 – ZUT) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

NAVODILO
o spremembah navodila o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
salmoneloze (Salmonellosis)

Št. 323-71/99-2
Ljubljana, dne 17. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3351.

Pravilnik o spremembah pravilnika o bistvenih
sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini
registra agrarnih skupnosti in njihovih članov

Na podlagi 6. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 -odl. US
in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o bistvenih sestavinah
pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra
agrarnih skupnosti in njihovih članov
1. člen
V 2. točki prvega odstavka ter v drugem odstavku 4.
člena pravilnika o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih
članov (Uradni list RS, št. 16/94 in 58/00) se besedilo
“njihovih overjenih sprememb“ nadomesti z besedilom “njihovih sprememb“.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo “ter njihovih
overjenih sprememb“ nadomesti z besedilom “ter njihovih
sprememb“.

1. člen
V navodilu o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje salmoneloze – Salmonellosis (Uradni list RS, št.
82/99) se spremenita 6. in 7. točka Priloge II tako, da se
glasita:
“6. za vsako jato konzumnih nesnic nad 200 živali:
– vzorec dnevnega pogina ali nastila oziroma fecesa,
če je povišan pogin (več kot 0,5% dnevno) ob prispetju
(vhlevitvi);
– vzorec dnevnega pogina ali nastila oziroma fecesa
ob zvišanem poginu (več kot 0,5% dnevno) v času vzreje in
nesnosti;
– vzorec dnevnega pogina in nastila oziroma fecesa v
8. in 16. tednu starosti živali;
– vzorec nastila oziroma fecesa in vzorec jedilnih jajc
(5% oziroma največ 60 jajc) vsake 3 mesece v fazi nesnosti;
7. za brojlerske jate:
– vzorec nastila iz jat 2x letno, najmanj 3 tedne pred
zakolom.“.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-59/99-1
Ljubljana, dne 4. avgusta 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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3353.

Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in
divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domače in divje perutnine iz določenih regij v
Republiki Italiji

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00), v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji, izdaja direktor Veterinarske Uprave Republike Slovenije

ODLOČBO
o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domače in divje
perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domače in divje perutnine iz določenih regij v
Republiki Italiji
I
Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače
in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz določenih regij v Republiki Italiji
(Uradni list RS, št. 12/00 in 29/00) preneha veljati.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-35/00-2
Ljubljana, dne 1. avgusta 2000.

Uradni list Republike Slovenije
Emilia – Romagna, Marche, Friuli- Venezia Giulia, Umbrija,
Lombardia in Piemonte v Republiki Italiji prepoveduje uvoz v
Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za naslednje pošiljke:
- domače in divje perutnine,
- enodnevne perutnine,
- valilnih jajc,
- svežega mesa domače in divje perutnine,
- mesnih izdelkov, ki izvirajo od domače in divje perutnine in niso bili obdelani na način, ki zagotavlja uničenje
virusa atipične kokošje kuge,
- surovin živalskega izvora, dobljenih od domače in
divje perutnine, ki se uporabljajo za prehrano živali, ali v
živilski industriji.
II
Živila in surovine, pridobljena iz domače in divje perutnine, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno
mejo Republike Slovenije in izvirajo iz regij Toscana, Emilia
– Romagna, Marche, Friuli- Venezia Giulia, Umbrija, Lombardia in Piemonte v Republiki Italiji, je treba odvzeti in
neškodljivo odstraniti in uničiti.

III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323- 289/00
Ljubljana, dne 1. avgusta 2000.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske Uprave RS

3354.

Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domače in divje perutnine ter izdelkov in
surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine
iz regij Toscana, Emilia – Romagna, Marche,
Friuli- Venezia Giulia, Umbrija, Lombardia in
Piemonte

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00), v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji, izdaja direktor Veterinarske Uprave Republike Slovenije

ODLOČBO
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in
divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domače in divje perutnine iz regij Toscana,
Emilia – Romagna, Marche, Friuli- Venezia Giulia,
Umbrija, Lombardia in Piemonte
I
Zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge (Newcastle disease) v Republiko Slovenijo, se iz regij Toscana,

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske Uprave RS

3355.

Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih
domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort
kmetijski rastlin, za katere je bila dovoljena
introdukcija v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort,
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80, 82/90 in Uradni list RS, št. 86/98) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
sort, ki se izbrišejo s seznama potrjenih domačih
sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih
rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v
Republiki Sloveniji
1
S seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in
tujih sort kmetijski rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/98 in
54/99), se izbrišejo naslednje sorte:

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta rastlin

Sorta

Št.

71 / 10. 8. 2000 / Stran 8883
Leto vpisa

Žlahtnitelj *

Opombe **

1977
1980

49
160

4
4

1982
1982

47
160

4
4

Hordeum vulgare L. ssp. polystichum (Hall.) Schinz et Kell.
Ozimni večvrstni ječmen
Partizan

1977

49

4

X Triticosecale Wittmack (= Triticum x Secale)
Ozimna tritikala
KG 20

1980

49

4

1980
1980

47
47

4
4

1980
1982

29
160

4
4

Bc 183

1977

29

4

Bc 723
ZPSC 709 t

1978
1982

29
116

4
4

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
Visoka pahovka
K-12

1979

46

4

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rapacea Koch.
(= B. v. ssp. rapacea (Koch.) Döll.
Krmna pesa
Blanca
Polyfourra

1982
1982

282
282

4
4

1976
1977

46
159

4
4

Festuca arundinacea Schreber
Trstikasta bilnica
K-20
NS visoki vijuk-10

1982
1979

46
160

4
4

Lolium multiflorum Lam. (= L. multiflorum var. italicum (A. Br.) Beck.)
Mnogocvetna ljuljka
Gotra
K-13

1979
1979

107
46

4
4

ŽITO
Hordeum vulgare L. (= H. distichon L. cv. distichon)
Jari dvovrstni ječmen
Kraguj
Novosadski 294
Ozimni dvovrstni ječmen
Kristal
Novosadski 293

Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.
Jara pšenica
Ranka
Vesna
Ozimna pšenica
Lonja
Zvezda
Zea mays L.
Koruza
FAO 100
FAO 700

KRMNE RASTLINE

Dactylis glomerata L.
Pasja trava
K-7
Modac

* Polno ime in sedež žlahtnitelja je v legendi, ki je sestavni del tega seznama (PRILOGA I)
** Opombe: Razlogi za izbris sorte so podani v prilogi, ki je sestavni del tega seznama (PRILOGA II)
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Vrsta rastlin

Sorta

Uradni list Republike Slovenije
Leto vpisa

Žlahtnitelj *

Opombe **

1973

151

4

Medicago sativa L. ssp. sativa
Lucerna
Debarska
K-22
Luna
NS-Mediana ZMS V
Osiječka 66
Slavonka

1982
1982
1979
1980
1970
1980

268
46
15
160
198
198

4
4
4
4
4
4

Pisum sativum L. convar. speciosum (Dierb.) Alef.
Krmni grah
NS-Dunav
NS-Pionir

1977
1977

160
160

4
4

K-17
Lero

1971
1977

46
165

4
4

NS Panonika

1979

160

4

NS Beograd
NS Sirmium

1970
1979

160
160

4
4

Ausonia
Eba
Edzina
Karin
Krostar

1995
1973
1967
1990
1990

6
6
66
228
180

3
3
3
3
3

1989
1983
1989
1997

73
145
57
57

2
2
2
2

Ljubica
Zvijezda

1976
1978

195
10

4
4

NS-H-26-RM
Sorem 80

1982
1983

160
113

4
4

Lolium perenne L.
Trpežna (angleška) ljuljka
Marino

Trifolium pratense L.
Črna detelja

Vicia pannonica Crantz
Panonska grašica
Vicia sativa L.
Navadna grašica

KROMPIR
Solanum tuberosum L.
Krompir

INDUSTRIJSKE RASTLINE
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll.
Sladkorna pesa
Cermo
Perla
Rizofort
Univers
Glycine max (L.) Merril
Soja

Helianthus annuus L.
Sončnica

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta rastlin
Sorta
Helianthus tuberosus L.
Topinambur, laška repa
Bianka

Št.
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Leto vpisa

Žlahtnitelj *

Opombe **

1985

75

3

Natasja

1979

66

4

Podravina

1973

79

4

Budakalaszi sarga

1989

98

3

1987
1987

265
265

3
3

Kupusinski jabolčar = Kupusinski jabučar

1980

160

4

Volltreffer

1982

224

4

1982
1982
1982

224
208
208

4
4
4

1991

171

1

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. fruticosa var. gemmifera DC.
(= B.o. ssp. gemmifera (DC.) O. Schwarz)
Brstični ohrovt, popčar
Valiant (F1)

1982

171

1

Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov
Paprika
Tornado (F1)

1982

48

4

Capsicum annuum L. ssp. microcarpum var. acuminacum
Feferoni
Karmen

1977

48

4

1976
1986

224
171

4
3

1982

208

4

Linum usitatissimum L.
Navadni lan
Nicotiana tabacum L.
Tobak
Sinapis alba L.
Bela gorjušica
Sorgum vulgare Pers. var. technicum (Korn.) Snowden
Sirek za metle
Jantar
Jumak
VRTNINE
Allium cepa L. var. cepa
Čebula
Apium graveolens L.
Gomoljna zelena

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Cvetača
Alpha = Verlato, Raquet, Alpha begum, Eureka
Fortuna
Star Light
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba DC.
Belo zelje
Pluton F1

Cucumis sativus L.
Kumare
Kardia (F1)
Recap
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang
Korenček
Karotan
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Uradni list Republike Slovenije

Vrsta rastlin
Sorta
Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.
Glavnata solata
Grünetta

Leto vpisa

Žlahtnitelj *

Opombe **

1981

224

4

1974
1990

213
171

4
1

1977
1975
1979
1979

213
22
48
48

4
4
4
4

1979
1981
1980
1982
1980

10
201
48
48
188

4
4
4
4
4

Citrina
Dunav
Frila
Iskra
Postillon
Triton
Verdo

1980
1979
1979
1980
1973
1973
1973

224
160
213
48
213
213
213

4
4
4
4
4
4
4

Palona (F1)
Summic (F1)

1980
1980

171
171

1
4

1970

117

4

1972

185

4

1972
1972

185
185

4
4

Lycopersicum esculentum Mill
(=Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell)
Paradižnik
Bonset (F1)
Prisca (F1)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Nizki stročji fižol
Amboy
Harvester
Jasenica
Panonka
Nizki fižol za zrnje
Izboljšani gradiščanec = Poboljšani gradištanac
Kutjevski zgodnji = Kutjevski rani
Medijana
Rozalija
Slavonski zeleni
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. medullare in
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. sativum
Okroglozrnati in oglatozrnati grah

Spinacia oleracea L.
Špinača

VINSKA TRTA
Vitis vinifera L. ssp. vinifera
Vinske sorte
Župljanka
Namizne sorte
Beograjska brezsemena =
Beogradska bezsemena
Beograjska rana = Beogradska rana
Radmilovski muškat = Radmilovački muškat

2
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-149/00-2
Ljubljana, dne 30. junija 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA I

LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV ŽLAHTNITELJEV
Koda

Polno ime

6
10

Agrico Research BV, PB 70 Nageierstr., 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
Agron. Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specialnu proizvodnju bilja, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb,
Hrvaška
Alexandra Gräfin von Arnim, Muffatstrasse 7, 82031 Grüunwald, Nemčija
Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002, Michigan, ZDA
BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Marulića 5, 10000 Zagreb, Hrvaška
Centar za krmno bilje Kruševac, Rasinjski trg 40, 37000 Kruševac, ZR Jugoslavija
Centar za poljoprivredna i tehn. istraživanja, Grljanski put bb, 19000 Zaječar, ZR Jugoslavija
Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka, Karađorđeva 71, 11420, Smederevska Palanka, ZR Jugoslavija
Centar za strna žita, Save Kovačeviča 31, 34000 Kragujevac, ZR Jugoslavija
D.J. van der Have B.V, POB 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska
De ZPC, POB 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemska
Dr. Andreas Spanakakis Fa. Fr. Strube Saatzucht KG, PF 13 53, 38358 Schöningen, Nemčija
Dr. G. A. Kueppers-Sonnenberg Mueden (Oertze), 03101 Unterluess, Nemčija
Duhanski institut, Planinska 1, 10000 Zagreb, Hrvaška
Gyogynoveny Kutatointezet Rt, Jozsef A. U., 2011 Budakalasz, Madžarska
Hodowla Roslin Pasterzowice Sp. zoo, 67-300 Szprotawa, Poljska
Institul de Cercetari pentru Cereali si Plante Tecnice-Fundulea, Judetul Calarasi, Fundulea 8264, Romunija
Institut za kukuruz “Zemun polje“, Slobodana Bajića 1, 11080 Beograd – Zemun, Jugoslavija
Institut za vinogradarstvo i voćarstvo, JNA 100, 21205 Sremski Karlovci, ZR Jugoslavija
KWS MAIS GMBH, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Nemčija
Limagrain Genetics SA. POB 115, 63230 Riom, Francija
Mommersteeg International B.V., P.O. Box 1, 5250 AA Vlijmen, Nizozemska
Poljoprivredni fakultet, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, ZR Jugoslavija
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, 24363 Holtsee, Nemčija
Novartis Seeds B.V Vegetable & Flowers,Westeinde 62 / P.O. Box 2, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
P.K.N.B.V. Blankenslau, Oost 13, 7901 BA Hoogenven, Nizozemska
PF Beograd, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo “Radmilovac“, Smederevski put bb, 11307 Vinča, ZR Jugoslavija
PIK Vukovar, Poljoprivredna stanica, Dunavska 2, 32000 Vukovar, Hrvaška
Poljoprivredni centar Hrvatske Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 10000 Zagreb, Hrvaška
Poljoprivredni institut Osijek, Ul. Svete Ane 82/A, 31000 Osijek, Hrvaška
PPK Kutjevo, Ratarstvo Ovčare, 34340 Kutjevo, Hrvaška
Rijk Zwaan, Postbus 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemska
Royal Sluis BV, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
Saatzucht Quedlinburg Gmbh, Postfach 13, 06484 Quedlinburg, Nemčija
Sativa Kerkov a.s., Dobrovskeho 2366, 58003 Havličkov Brod, Češka
Zavod za hmelj, sirak i lekovito bilje, Lenjinova 5, 21470 Bački Petrovac, ZR Jugoslavija
Zemjodelski fakultet, Institut za pol. i gradinarstvo, 9100 Skopje, Makedonija
KWS SAAT AG, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemčija

15
22
29
46
47
48
49
57
66
73
75
79
98
107
113
116
117
145
151
159
160
165
171
180
185
188
195
198
201
208
213
224
228
265
268
282

PRILOGA II
RAZLOGI ZA IZBRIS SORTE
1
2
3
4

Izbris sorte na zahtevo ustvarjalca sorte oziroma vložnika zahteve za potrditev oziroma dovolitev introdukcije
Sorta ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila potrjena oziroma ji je bila dovoljena introdukcija
Sorta ni bila v prometu več kot tri leta zaporedoma
Od dneva vpisa sorte v register oziroma v evidenco je poteklo: za krompir in hmelj več kot 20 let, za sadne rastline,
okrasne rastline in vinsko trto več kot 25 let, za gozdne rastline več kot 35 let in za vse ostale rastline več kot 17 let
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3356.

Seznam sort, ki se izbrišejo s seznama domačih
in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so
upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort,
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80, 82/90 in Uradni list RS, št. 86/98) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
sort, ki se izbrišejo s seznama domačih in
udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so
upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
1
S seznama domačih in udomačenih tujih sort, ki so
upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 66/98 in 54/99), se izbrišejo naslednje sorte:
Vrsta rastlin (latinsko ime)

Sorta

KROMPIR
Solanum tuberosum L.
Krompir
Saskia
SADNE VRSTE
Ceratonia siliqua L.
Rožičevec
Sorte

Podlage

1. Komiški
2. Korčulanski
3. Medunac
4. Puljiški
5. Šipanski
1. Ceratonia siliqua L., rožičevec; generativna podlaga

Citrus limon (L.) Burm. f. lemon (C. medica L. var. limon L.)
Limonovec (pravi limonovec, kisli limonovec)
Sorte
1. Domači limonovec
2. Dubrovački
3. Eureka SRA 4
4. Lisbon SRA 6
5. Lisbon SRA 16
6. Meyer UCR
7. Mesečar
8. Panache
9. Villafranca SRA 17
10. Villafranca SRA 18
11. Villafranca SRA 22
Podlage
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Citrus Val Cameriana
3. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča
4. Troyer citrange, citranž
Citrus x paradisi Macfad.
Grenivka
Sorte
Podlage

1. March Seedless Grapefruit SRA 8
2. Redblush SRA 56
3. Shambar Grapefruit SRA 22
4. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča
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Sorta

Citrus sinensis (L.) Pers. (C. aurantium Lour. ssp. sinensis Engler)
Pomarančevec
Sorte
1. Belladonna orange
2. Rdeča pomaranča
3. Domača pomaranča
4. Katarinka
5. Maco
6. Moro orange
7. Portugal orange
8. Tarocco orange
9. Washington navel orange
10. Rumena pomaranča
Podlage
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Citrus sinensis L., sladka pomaranča
3. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča
4. Troyer citrange, citranž
Citrus reticulata Blanco, C. deliciosa Ten. (C. nobilis Lour v. deliciosa), C. unsihu More., C. tangerina Hort.
Mandarinovec
Sorte
1. Carvalhais mandarin SRA 3
2. Carvalhais mandarin SRA 23
3. Carvalhais mandarin SRA 25
4. Clementine mandarin SRA 63
5. Clementine mandarin SRA 64
6. Fairchild SRA 30
7. Owari Satsuma mandarin SRA 5
8. Owari Satsuma mandarin SRA 14
9. Owari Satsuma mandarin SRA 145
10. Satsuma saigon SRA 12
11. Satsuma saigon SRA 29
12. Satsuma Wase SRA 9
13. Satsuma Wase SRA 109
14. Unshiu kovano Wase
15. Unshiu No 9
16. Unshiu owari
Podlage
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Poncirus trifoliata L. Raf., trolistna divja pomaranča
3. Troyer citrange, citranž
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Japonska nešplja
Sorte
Podlage
Mespilus germanica L.
Nešplja
Sorte

Podlage
generativna podlaga

1. Domača debela nešplja
2. Nespotone rossa precoce
1. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., nešplja; generativna podlaga

1. Ameriška
2. Domača nešplja
3. Kraljevska = Royale
4. Monstreusse d’Hollande
5. Plovdivska
1. Crataegus laevigata (Poir.) DC. (C. oxyacanta Auct., navadni glog;
2. Kutina MA
3. Mespilus germanica L., domača nešplja; generativna in vegetativna

podlaga
Morus alba L.
Bela murva
Sorte
Podlage

1. Domača murva
1. Domača murva; generativna podlaga
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Vrsta rastlin (latinsko ime)

Sorta

Morus nigra L.
Črna murva
Sorte
Podlage

1. Domača murva
1. Domača murva; generativna podlaga

Morus rubra L.
Rdeča murva
Sorte
Podlage

1. Domača murva
1. Domača murva; generativna podlaga

Punica granatum L.
Granatno jabolko
Sorte

1. Ciparski
2. Crni zuban = Karadiš
3. Dividiš
4. Dubrovački kasni
5. Glavaš
6. Konjski zubi
7. Medun
8. Mojdeški krupnozrni
9. Sladun = Sladunac, Crveni sladun, Hercegovački sladun
10. Slatki barski
11. Slatki tankokorac
12. Šerbetlija = Šerbetaš
13. Šipak crnog zrna
14. Valandovski slatki
1. Granatno jabolko; generativna in vegetativna podlaga

Podlage
Ziziphus jujuba Mill. (Z. vulgaris Lam.)
Navadni čičimak, žižula
Sorte

Podlage

1. Da-Baj-Czao
2. Domača
3. Ja-Czao
4. Kitajski-2A
5. Ta-Jan-Czao
6. Žu-Tau-Czao
1. Ziziphus jujuba Mill., čičimak (žižula); generativna in vegetativna podlaga

2
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-149/00-1
Ljubljana, dne 30. junija 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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OBČINE

BREŽICE
3357.

Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra v
k.o. Globočice

V skladu s 16. členom in tretjim odstavkom 97. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99)
ter na podlagi četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine
Brežice na 14. seji dne 20. 4. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Globočice
1
Vzpostavi se javno dobro na parceli št. 39/2 – pot v
izmeri 147 m2, vpisani v vl. št. 108 k.o. Globočice z
vknjiženo lastninsko pravico v korist Suban Terezije in Suban Mojce, Stankovo 5, za vsako do ene polovice.
2
Ukine se javno dobro na parceli št. 1061/4 – pašnik v
izmeri 18 m2 in na parceli št. 1061/5 – pašnik v izmeri
67 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižni vložek I k.o. Globočice
kot javno dobro.
3
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 46500/0004/97
Brežice, dne 20. aprila 2000.

2. člen
Doda se 10.a člen, ki glasi:
“V okviru zavoda je organizirana enota vrtca za izvajanje
predšolske vzgoje, in sicer enota v Črni in Žerjavu”.
3. člen
Dopolni se 12. člen in glasi:
“M/80.101 - dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje”.
4. člen
Dopolni se 16. člen in glasi:
“Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki staršev in
– pet predstavnikov delavcev zavoda, od tega 2 predstavnika strokovnih delavcev osnovnošolskega izobraževanja, 2 predstavnika delavca vrtca in 1 predstavnik tehničnoadministrativnega kadra”.
5. člen
24. člen se smiselno dopolni z besedami: “strokovnih
delavcev vrtca”.
6. člen
V zadnjem odstavku 29. člena se drugi in peti alinei
doda beseda: “in vrtca”.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan.
Št. 06-21/00
Črna na Koroškem, dne 19. julija 2000

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
3358.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovna šola Črna na Koroškem

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 15. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovna šola Črna na Koroškem
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovna šola Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
3/97 in 54/98) se 1. člen dopolni z besedo: “in otroškega
varstva”.

DOLENJSKE TOPLICE
3359.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih
Toplicah – sprememba

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na
15. seji dne 30. 5. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah –
sprememba
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah –
sprememba, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu
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Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – sprememba in objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 6/90, (spremembe Skupščinski Dolenjski list, št. 10/90, 12/91 in Uradni
list RS, št. 37/95); v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal
Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. DT-ZN2-1/99 v
maju 2000. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na območje Škrile, in sicer na:
– spremembo lokacijskih pogojev (vertikalni gabarit) za
poslovno-stanovanjski objekt ŠPO1,

4. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
V križišču med novo obvoznico (lokalna cesta L293040
Dolenjske Toplice – Dobindol – Uršna sela) in ulico Maksa
Henigmana (območje objektov GO2, GO2a in GO2b) se
opredeli nova ureditvena enota (UE) z oznako “SP1“, kjer je
možna nadomestna ali dopolnilna gradnja za stanovanjski ali
poslovno-stanovanjski namen.
Horizontalni gabarit objektov v UE SP1 je dovoljen v
okviru predpisanih obveznih in dovoljenih gradbenih linij, ki
so prikazane v arhitekturni situaciji (Škrile)-novo stanje. Dovoljena gradbena linija pomeni črto, do katere sme najdlje
segati objekt in na kateri je lahko projektirana zadnja fasada
objekta. Glavna-ulična fasada objekta, ki je fasada proti ulic
Maksa Henigmana in lokalni cesti L293040 Dolenjske Toplice – Dobindol – Uršna sela, mora biti identična z obvezno
gradbeno linijo. Predpisani vertikalni gabarit objektov v tej
UE je vkopana klet, pritličje in izkoriščena mansarda s kolenčnim zidom največ 1m. Strehe naj bodo simetrične dvokapnice z naklonom 43-45 stopinj, kritina opečni zareznik.
Podrobnejše pogoje glede horizonatalnega gabarita objektov, kote kleti oziroma pritličja, določitve funkcionalnega
zemljišča, opredelitve manipulativnih in zelenih površin, smeri glavnih in gospodarskih dostopov in priključitve na infrastrukturno omrežje se določi v izvlečku iz ZN. Pri določanju kote pritličja, ki se opredeli v izvlečku iz ZN, je treba
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– dopolnilno gradnjo za poslovno-stanovanjski namen
v križišču med novo obvoznico (lokalna cesta L293040
Dolenjske Toplice – Dobindol – Uršna sela) in ulico Maksa
Henigmana območje objektov GO2, GO2a in GO2b),
Za celotno območje zazidalnega načrta pa se spremembe in dopolnitve nanašajo na:
– določitev funkcionalnih zemljišč k obstoječim objektom,
– dopolnitev določil glede odstopanj od zazidalnega
načrta.
3. člen
V 8. členu sprejetega odloka se v tabeli podani lokacijski in drugi pogoji za objekt ŠPO1 spremenijo in nadomestijo z naslednjimi:

upoštevati obstoječe terenske razmere in nivelete dostopnih
poti; možna so odstopanja ± 0,50 m. Ob Ulici Maksa Henigmana na desni strani v smeri Uršnih sel in ob vzhodnem
robu UE SP1 uredi hodnik za pešce širine 1,60m, ki se
naveže na hodnik za pešce ob lokalni cesti. Ob severozahodnem robu UE SP1 se uredi obstoječa pešpot v širini
3m. Zaradi odprtosti pogojev se za gradnjo objektov v tej
UE, pri izdelavi izvlečka iz ZN, pridobe nova soglasja soglasodajalcev. Za dopolnilno stanovanjsko gradnjo v tej UE, v
primeru, da se gospodarski objekt GO2 ohrani, so dopustna odstopanja od obveznih in dovoljenih gradbenih linij.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
Funkcionalna zemljišča k obstoječim objektom v območju urejanja z zazidalnim načrtom se v izvlečku iz zazidalnega načrta določijo glede na:
– velikost in namembnost objekta ter obliko zemljišča,
– smiselnost zaključevanja parcelacije ob upoštevanju
bodočega razvoja sosednjih objektov,
– zagotovitev dostopov in potek infrastrukturnih vodov,
– sanitarno-tehnične in požarno-varstvene zahteve.
Funkcionalno zemljišče mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen če je del teh potreb zagotovljen na
drugem zemljišču.
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6. člen
Spremeni in dopolni se 22. člen, tako da se namesto
drugega odstavka doda naslednje besedilo:
V območju Škril je predvidena izgradnja 63 parkirnih
mest za potrebe apartmajev in poslovnih prostorov, dodatnih 13 parkirnih mest pa je predvidenih na zemljišču s parc.
št. 674/2 k.o.Toplice. Kolikor se doseže dogovor z lastniki
zemljišč s parc. št. 677/2 in 677/3 k.o. Toplice, je na teh
zemljiščih možna izgradnja dodatnih parkirnih mest za potrebe jedra naselja in za potrebe apartmajskega naselja. Podrobnejši pogoji za gradnjo parkirišč se določijo v izvlečku iz
zazidalnega načrta.
7. člen
Za prvim odstavkom 31. člena sprejetega odloka se
doda drugi odstavek, ki se glasi: Pri realizaciji sprejetega ZN
so dovoljena manjša odstopanja od določil sprejetega zazidalnega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev, če se
na podlagi projektnih, okoljevarstvenih in drugih rešitev poiščejo ekonomsko in tehnično boljše rešitve, pri čemer se
morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri napajalnih
cest ter struktura zazidave in namembnost objektov. Za prikaz teh odstopanj se mora izdelati dodatna ureditvena situacija, ki je sestavni del izvlečka iz zazidalnega načrta in pridobiti nova soglasja soglasodajalcev.
8. člen
Obveznosti investitorja:
Rekonstrukcija Ulice Maksa Henigmana vključno z ostalo primarno infrastrukturo, v območju urejanja z zazidalnim
načrtom, mora biti izvedena pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja za objekte v sklopu aparmajskega naselja, skladno s programom opremljanja stavbnih zemljišč na območju
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na Kamenju v
Dolenjskih Toplicah.
9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in
dopolnitev tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Novo mesto.
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno
na vpogled na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-539/00-01
Dolenjske Toplice, dne 18. julija 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3360.

Odlok o določitvi števila članov svetov Vaških
skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom
ter o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov Vaških skupnosti Kočevske Poljane in
Pod Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 64. člena statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel
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ODLOK
o določitvi števila članov svetov Vaških skupnosti
Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom ter o
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
Vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod
Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov Vaške
skupnosti Kočevske Poljane in Vaške skupnosti Pod Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice ter število in območja
volilnih enot za volitve članov svetov vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Svet Vaške skupnosti Kočevske Poljane šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kočevske Poljane se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja
Kočevskih Poljan.
3. člen
Svet Vaške skupnosti Pod Srebotnikom šteje pet članov.
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Pod Srebotnikom se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselij
Mali Rigelj, Nova Gora, Občice in Stare žage.
4. člen
Volitve v svete vaških skupnosti v Občini Dolenjske
Toplice izvajajo občinska volilna komisija in volilni odbori
vaških skupnosti.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3361.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Dolenjske Toplice – dopolnjene 2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Dolenjske Toplice – dopolnjene 2000
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1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice
– dopolnjene 2000.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa z osnutkom odloka, bo
javno razgrnjen v prostorih Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice, (ogled je možen vsak delovni
dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah od 7.30 do 16.30).
Javna razgrnitev dokumenta se bo začela 8 dni po objavi
tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 45 dni. V času
javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne obravnave.
Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo naknadno objavljeno v glasilu Občine Dolenjske Toplice in Dolenjskem
listu.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in začne veljati z
dnem objave.
Št. 350-03-535/00-01
Dolenjske Toplice, dne 18. julija 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3362.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Zgodovinsko
jedro Dolenjske Toplice
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– prenovo in dograditev bazenskega kompleksa v smislu termalne riviere,
– ureditev nadzemnih parkirišč in izgradnjo podzemnih
parkirnih površin v sklopu bazenskega kompleksa in v ožjem
jedru naselja,
– dograditev Zdraviliškega doma – hotela Kristal proti
SV in SZ v obliki kareja za manjkajoče programe ter povečanje nočitvenih kapacitet zdravilišča in povezava tega hotela z
garažno hišo ter hotelskim kopališčem,
– spremembo ureditev trga med pošto, župniščem in
prostori bivše KS,
– prenovo stavbe bivše lekarne za potrebe občinske
uprave,
– spremembo ureditev javnih površin in preureditev Sokolskega trga za funkcijo prilagojeno novi namembnosti objektov,
– uskladitev predvidene dograditve kulturnega doma z
novimi potrebami, ki so nastale z oblikovanjem samostojne
občine,
– dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo,
– dopolnilno gradnjo za poslovne dejavnosti.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice, z osnutkom odloka,
bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice, (ogled je možen vsak
delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah od 7.30 do
16.30). Javna razgrnitev dokumenta se bo začela 8 dni po
objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. V
času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava.
Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno
objavljeno v glasilu občine Dolenjske Toplice in v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice.
Št. 350-03-538/00-01
Dolenjske Toplice, dne 18. julija 2000.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) in 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice dne 13. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta Zgodovinsko
jedro Dolenjske Toplice
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice. Ureditveni načrt Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice je bil
sprejet v letu 1991 z odlokom in objavljen v Skupščinskem
Dolenjskem listu, št. 4/91.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice se nanašajo na:

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3363.

Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč

Na podlagi 41.,42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 4/99) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske
Toplice na 16. seji dne 13. 7. 2000 sprejel

SKLEP
1
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja “Zazidalni načrt Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – sprememba“ – predel Škrile, ki ga je izdelal
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Topos d.o.o., Dolenjske Toplice v juniju 2000, v predlagani
obliki.
2
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja “Zazidalni načrt Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah – sprememba“ – predel Škrile – splošni, tehnični in
finančni del, je na vpogled pri občinskem organu.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 350/550/00-02
Dolenjske Toplice, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

3364.

Sklep o povišanju cen za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95
– odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), uredbe o
določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 11/99) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 13. 7. 2000
sprejel

SKLEP
o povišanju cen za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda
1
Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Dolenjske Toplice se povišajo:
1. Za odvajanje odpadnih in padavinskih voda:
– za gospodinjstva se cene v obdobju od 1. 8. 2000
do 1. 10. 2000 mesečno povečajo za 15,625%; skupaj za
54,582%,
– za ostale porabnike se cena 1. 8. 2000 poviša za
15,72%.
2. Za čiščenje odpadnih in padavinskih voda:
– za gospodinjstva se cene v obdobju od 1. 8. 2000
do 1. 1. 2001 mesečno povečajo za 15,412%; skupaj za
136,32%,
– za ostale porabnike se cene v obdobju od 1. 8.
2000 do 1. 1. 2001 mesečno povečajo za 9,02%; skupaj
za 67,87%.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/534/00-02
Dolenjske Toplice, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
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ILIRSKA BISTRICA
3365.

Sklep o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6,
odsek 342 od km 0,000 do km 1,400

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS,
št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 1.
nadaljevanju 15. seje dne 11. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6,
odsek 342 od km 0,000 do km 1,400
1
Postopek izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342, od km 0,000 do km
1,400 se ustavi.
2
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati vsi
sklepi, ki jih je sprejel Občinski svet občine Ilirska Bistrica v
zvezi z izdelavo lokacijskega načrta iz 1. točke tega sklepa.
3
Idejni projekt, katerega je izdelal Investbiro Koper, d.d.,
za potrebe izdelave lokacijskega načrta, se smiselno uporablja pri urejanju križišč na predmetnem odseku glavne
ceste.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/94-231
Ilirska Bistrica, dne 12. julija 2000.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

KOČEVJE
3366.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine kočevje za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kočevje za obdobje
1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
23/99, popr. 53/99) je Občinski svet občine Kočevje na
15. redni seji dne 10. 7. 2000 sprejel
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ODLOK
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do
1990, dopolnjen v letu 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnijo prostorske
sestavine dolgoročnega plana občine Kočevje za obdobje
1986-2000 (Uradni list SRS, št. 8/88, Uradni list RS, št.
2/92) in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana občine Kočevje za obdobje 1986-1990 (Uradni list
SRS, št. 8/88) ter spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000, (Uradni list RS, št. 43/94)
dopolnjene v letu 1993, za območje Občine Kočevje.
Omenjena besedila se v celoti nadomestijo z novim
integralnim tekstom prostorskih sestavin plana in se imenujejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000, dopolnjene v letu 1999 (v nadaljevanju:
prostorski plan).
2. člen
Besedilo v prejšnjem členu navedenih poglavij se spremeni tako, da se glasi:
II. UVOD
Občina Kočevje se je preoblikovala s 1. 1. 1995 in
1. 1. 1999. Na njenem območju so nastali deli novih občin,
in sicer:
1995:
– KS Draga, ki se je priključila občini Loški Potok,
– KS Struge, ki se je priključila občini Dobrepolje,
– KS Osilnica, ki je postala nova občina,
1999:
– KS Kostel, ki je postala nova občina,
– del bivše KS Struge (k.o. Polom, Seč in del k.o.
Vrbovec) se ponovno priključi Občini Kočevje.
S spremembami mej Občine Kočevje se obravnava
celotno območje Občine Kočevje, ki jo pokrivajo naslednje
planske celote:
P2 KS Stara Cerkev,
P4 KS Šalka vas – del,
P5 Območje urbanistične zasnove (KS Kočevje mestodel in KS Šalka vas-del),
P6 KS Kočevje mesto – del,
P7 KS Kočevska Reka,
P8 KS Ivan Omerza – Livold,
P11 KS Poljanska dolina.
Dolgoročni plan predstavlja podlago in zasnovo ter splošno orientacijo za opredelitve in odločitve ter usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem planu Občine Kočevje. Le te
s tekstom tega odloka združujemo v enoten sklop.
K spremembam in dopolnitvam ter oblikovanju novega
enotnega teksta se je pristopilo zaradi:
– preoblikovanja stare občine Kočevje s 1. 1. 1995 in
1. 1. 1999 od katere so se odcepile KS Draga, KS Struge,
KS Osilnica in KS Kostel,
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– določitve namenske rabe prostora na območju Kočevskega polja, Kočevskega Roga, Obkolpja in Kočevske
Reke,
– določitve lokacije za odlagališče odpadkov,
– vnosa novih območij varstva vodnih virov na Mačkovcu in v Gotenici,
– določitve potencialnih ležišč tehničnega gradbenega
kamna, določitve izkoriščevalnih oziroma pridobivalnih območij ter določitve sanacij neperspektivnih kamnolomov in
peskokopov,
– povečanja ureditvenih območij za stanovanjsko in
počitniško gradnjo ter lokacije za Rome v Željnah,
– določitve novih stavbnih zemljišč in sicer spremembe
najboljših in drugih kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč v
stavbna zaradi izjemnih posamičnih posegov, ki so jih predlagali individualni investitorji ter občina zaradi izgradnje golf
igrišča, telovadnice v Stari Cerkvi, izgradnje stanovanjskih
sosesk Trata II in Mestni Log,
– povečanja obstoječih površin namenjenih proizvodnim, obrtnim in storitvenim dejavnostim,
– zaradi ažuriranja zaraščenih površin in opredelitve le
teh v gozd ali kmetijsko zemljišče,
– evidentiranja območij razpršene gradnje,
– ureditve komunalne in cestne infrastrukture ter parkirišč za tovorna vozila, novogradnje cest in novih povezav s
sosednjimi občinami,
– določitve trase elektrokoridorjev,
– uskladitve z republiškimi izhodišči prostorskega
plana,
– uskladitve območij izključne rabe za potrebe MO,
– ureditve načinov urejanja za celotno območje nove
občine,
– določive koridorja za plinovod,
– evidentiranja naravne in kulturne dediščine na območju celotne občine.
1. Razvoj občine v širšem prostoru
Občina Kočevje meri 563,7 km2 in ima 15.553 prebivalcev in je tako po površini največja v občina v Sloveniji.
Občina leži v kočevski pokrajini, za katero je značilen predvsem gozd in v osrednjem nižinskem delu Kočevsko polje,
ki ga obdaja Kočevski Rog na vzhodu, Obkolpje z reko
Kolpo in Poljanska dolina na jugu ter Stojna in za njo Kočevska Reka na zahodu.
Naravna pogojenost občine je specifična. Karakterizira
jo dvoličnost kraškega sveta. Geomorfološko sodi v dinarsko – gorski sistem z debelimi skladi apnencev in dolomitov.
Obsega kraško polje, visoke ravnine in planote ter zakrasele
gore.
Občina Kočevje je obmejna občina. Reka Kolpa je
mejna reka z republiko Hrvaško. Občina ima 85 naselij. Za
Kočevje mesto je značilna kratka zračna linija do Ljubljane,
Reke in Karlovca. Do Ljubljane je le 60 km, do Broda na
Kolpi pa 30 km. Otežene so prečne povezave preko gorskih
masivov (Mala Gora in Rog na vzhodni strani Kočevskega
polja in Velika Gora – Stojna na zahodni strani Kočevskega
polja. Enako je otežen prehod Gorskega Kotarja.
2. Demografski razvoj
Občina Kočevje s 15.553 prebivalci na 563,7 km2
sodi med redko naseljene občine oziroma pokrajine z gostoto 27,59 prebivalcev/km2. Večina prebivalstva je skoncentriranega v mestu Kočevju s primestnimi naselji na Kočevskem polju. Naselja na podeželju so demografsko ogrožena in imajo nizko število prebivalcev. Velik problem predstavlja odsotnost avtohtonega prebivalstva. Podeželje se
zarašča, veliko vasi je zapuščenih in prometno ter komunal-
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no slabo povezanih. Potrebno bo zaustaviti odseljevanje
prebivalcev iz območja občine. Ob ustreznih izboljšavah
življenjskih pogojev bo realno usmerjena rast predvsem na
Kočevskem polju v večjih naseljih in morda v občinskem
centru Kočevja.
III. SKUPNI INTERESI IN CILJI PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE
Osnovni cilji prostorskega razvoja občine Kočevje so:
ohranjanje in varovanje okolja, skrb za ekološko ravnovesje,
uravnotežena in smotrna namenska raba prostora, skladen
prostorski razvoj, optimalno omrežje naselij in poselitev,
prostorske možnosti za razvoj pomembnejših naselij v občini ter dobra infrastrukturna opremljenost na celotnem območju.
Dosedanji razvoj je zlasti v preteklih desetletjih generiral neravnovesja v gospodarjenju s prostorom in naravnimi
viri ter povzročil bolj ali manj ostra nasprotja med različnimi
vrstami rabe prostora.
Kočevska bo svoj prostor združevala v regijo – Kočevsko regijo, ki bo omogočala optimalni ekonomski, socialni,
ekološki in kulturni razvoj kljub temu, da se glede na dosedanjo analizo kaže kot ena izmed slabše razvitih območij v
Sloveniji. Na opredeljeni cilj členitve tega prostora naše
države bo potrebno poiskati rešitve, ukrepe in instrumente
na državni, regionalni in lokalni ravni, ki pa bodo pomenile
podporo skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Prostor Kočevske regije ne leži ob pomembnih infrastrukturnih koridorjih. Glede na njen zgodovinski in družbeni
razvoj je Kočevsko potrebno uvrščati v tista območja, ki
imajo svojo vrednost prav zaradi relativne odmaknjenosti.
Največje posege v prostor je potrebno usmerjati v najbolj
urbanizirano območje v Kočevskem polu okrog glavne prometne smeri iz Ljubljane proti Hrvaški.
Zaradi kvalitetnih naravnih danosti je v tem območju
potrebno razvijati turizem, ki bo omogočil aktiven oddih v
sožitju z naravo. Prebivalci bodo v pretežni meri skrbniki
kulturne krajine in ohranjanja identitete prostora, preprečevanja zaraščenosti dolinskih predelov z gozdom.
Izkoristiti in nadgrajevati je potrebno nekatere možne
prometne povezave s sosednijmi regijami v Sloveniji (razen
proti Ljubljani) in sosednji Hrvaški, morda celo z bolj diskretno prometno smerjo iz Ljubljane preko Kočevja proti osrednji Bosni in Hercegovini. Izboljšati je potrebno tudi železniško povezavo in jo povezati na Republiko Hrvaško.
IV. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU
Varovali bomo naravni in grajeno javno dobro ter podpirali dejavnosti, ki imajo majhne oziroma obvladljive negativne vplive na okolje.
Pri razvoju poselitve bomo v največji meri upoštevali
načelo izboljšanja kvalitete življenja v bivalnem okolju. Usmerjanje poselitve bo temeljilo na konceptu zmerne koncentracije prebivalcev v naseljih. Varovali bomo kmetijska zemljišča in ohranjali kulturno krajino. Upoštevali bomo značilnosti obstoječe poselitve ter naravne pogoje za razvoj posameznih dejavnosti.
Na področju infrastrukture bomo načrtovali opremljenost območij in naselij v skladu s potrebami. Infrastrukturne
vode bomo združevali v koridorje, da bo vizualna degradacija prostora čim manjša. Pri načrtovanju tras bodo poleg
tehnoloških rešitev upoštevani tudi naravovarstveni vidiki in
varovanje kmetijskih zemljišč ter gozdov.
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Naravne dobrine in krajinske vrednote prostora je potrebno varovati pred razvrednotenjem, že zgrajene danosti
pa vključiti v naravno okolje in obvladati morebitne konflikte,
ki jih le-te povzročajo.
Nove posege v prostor bomo načrtovali in usmerjali
tako, da bodo v največji možni meri ohranjena krajinska
razmerja v prostoru, upoštevana ranljivost, primernost in
naravna zmogljivost okolja. Predlagane rešitve za nove posege v prostor ne bodo le tehnične ali ekonomske, temveč
bodo vključevale tudi elemente za kvalitativno izboljšanje
grajenih in naravnih prostorskih struktur.
V. ZASNOVE RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU –
ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA
PROSTORA
Zasnova razvoja in organizacije dejavnosti v prostoru
ter rabe prostora temeljijo na ciljih in usmeritvah urejanja
prostora v občini tako da upoštevajo sedanjo rabo in prostorske omejitve, primernost prostora za posamezne dejavnosti, potrebe poselitve in nanjo vezanih infrastrukturnih
omrežij ter potrebe po zmanjšanju obstoječih konfliktnih
situacij med različnimi dejavnostmi in rabami prostora.
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na tematskih kartah v merilu 1:25000 številka 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 posebej za kmetijska zemljišča z gozdovi, območja
sanacij in območja za rekreacijo v naravnem okolju, poselitev, vodno gospodarstvo, naravno in kulturno dediščino,
urbano omrežje, načine urejanja, prometno omrežje, energetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje ter obrambo in
zaščito.
1. Kmetijska zemljišča
Osnovna dolgoročna usmeritev na področju kmetijstva
je ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč in izboljšanje proizvodne sposobnosti slabših kmetijskih zemljišč z ustreznimi
agrotehničnimi ukrepi. Razvoj kmetijstva bo temeljil na primerni intenzivnosti izkoriščanja razpoložljivega kmetijskega
prostora.
Najboljša kmetijska zemljišča so trajno namenjena za
proizvodnjo hrane, druga kmetijska zemljišča pa se prav
tako prvenstveno namenijo kmetijski proizvodnji. Na njih se
dopušča:
– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav opredeljenih s prostorskim planom (v nadaljevanju: PP),
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo vodnih kakovosti
voda in vzdrževanje naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno s PP občine,
– melioracije kmetijskih zemljišč,
– obnova in vzdrževanje ribnikov,
– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih poti za potrebe kmetijske proizvodnje,
– pomožni in gospodarski objekti namenjeni kmetijstvu, se lahko gradijo v sklopu kmetij ter izjemoma na območju najboljših in drugih kmetijskih zemljišč.
Namembnost najboljših kmetijskih zemljišč, bo mogoče spremeniti le izjemoma v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih ali v skladu s širšim javnim interesom, ugotovljenim v dolgoročnem planu občine in sestavinah prostorskega
plana republike.

Stran

8898 / Št. 71 / 10. 8. 2000

Elaborat izjemnih posegov, je sestavni del PP. Evidenco vseh posegov, ki bodo nastajali s spremembami PP vodi
pristojen organ za urejanje prostora pri Občini Kočevje. Na
zemljišču, ki je bil namenjen izjemnemu posegu, ni mogoče
postaviti objekta z drugačno namembnostjo kot je določena
v elaboratu.
Ostalim kmetijskim zemljiščem, se bo raba za druge
namene spreminjala le v skladu z določili plana in ustreznega izvedbenega akta. Zemljišča, ki jim bo namembnost spremenjena samo za določen čas (odlagališče odpadkov, gramoznica, peskokopi, nahajališča mineralnih surovin in tehničnega kamna ipd.), mora začasni uporabnik tega prostora po izkoriščanju usposobiti pretežno v primarno rabo.
Za nadomestitev kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi
posegov trajno izgubljena za kmetijsko proizvodnjo, bo potrebno urediti in intenzivirati slabše produktivna kmetijska
zemljišča tako, da bo zagotovljena enakovredna nadomestitev izgubljenega kmetijskega potenciala. Bilanca kmetijskih
in gozdnih površin je pokazala, da se poselitev širi na območje drugih kmetijskih zemljišč ter v gozd.
Usposabljanje oziroma urejanje kmetijskih zemljišč se
bo izvajalo v ravninskih predelih in v gričevnatem svetu v
skladu s planom urejanja kmetijskih zemljišč. Z agrarnimi
ukrepi bomo pripomogli k zagotoviti pogojev za večanje
kmetijskih proizvodnih enot.
Dopolniti in pripraviti je potrebno plan urejanja kmetijskih zemljišč za obdobje do leta 2005.
Izvedli se bosta dve ureditvi trajnih nasadov, in sicer:
v P4 Atn Zg. Cvišlerji in
v P7 Atn Borovec.
Izvedle se bodo naslednje agromelioracije:
v P2:
Mala Gora,
Smuka
Kleč,
Ložine
Stari Log,
Staro Brezje
v P4:
Željne
Rajhenav,
v P6:
Hrib – RTP,
v P7:
Štalcerji II,
Štalcerji,
Morava,
Briga,
Podlesje,
Ravne,
Koče – Primoži,
Gotenica,
Kočevska Reka
Rogati Hrib,
Borovec,
Mlaka pri Kočevski Reki,
v P8:
Svetli Potok – Kočarji,
Turn – Ramšrigelj.
v P11: Predgrad.
Spodnji Log
Čeplje.
Pred izdelavo projektne dokumentacije za zgoraj navedene agrarne operacije morajo biti ustrezno upoštevane
omejitve, ki jih za izvedbo agrarnih operacij postavljajo morebitni sočasni oziroma drugi uporabniki prostora, na katerem so agrarne operacije predvidene (varstvo naravne in
kulturne dediščine, novogradnja in rekonstrukcija cest, regulacije vodotokov ipd). Agrarne operacije je potrebno zasnovati in izvesti celovito in sonaravno, ne pa zgolj v minimalnem tehničnem obsegu. Pred izdelavo projektne dokumentacije za agrooperacije, je predvsem na območju evidentirane kulturne in naravne dediščine potrebno pridobiti
strokovne smernice in pogoje pristojne varstvene službe,
LRZVNKD.

Uradni list Republike Slovenije
Kmetijski prostor ni le proizvodni prostor za pridobivanje hrane, temveč tudi naselitveni, rekreacijski in okolje
varstveni prostor, ki mnogo prispeva k videzu kulturne krajine. Kot takega ga je potrebno upoštevati pri vsakem posegu
v prostor in zlasti skrbeti za čim manjšo okrnjenje njegove
naravne prvobitnosti. Posamezna območja kmetijskega prostora bodo namenjena sočasni rabi prostora s strani dveh ali
več dejavnosti (poleg kmetijstva npr. še rekreacija in turizem), pri čemer se te dejavnosti ne smejo izključevati ter
ovirati.
Ohranjali ga bomo z oživljanjem malih kmetij ter stimuliranjem ljudi ob ustrezni finančni podpori, ki jo v zavarovanih
območjih že zagotavlja država,da se prostor ne bo zaraščal.
Kosili bomo čim več površin in s tem ohranjali kmetijski
prostor ter identiteto kulturne krajine.
Območja agrooperacij so prikazana na karti št.1, Zasnova namenske rabe prostora, z območji sanacije in rekreacije v naravnem okolju.
Strmeti moramo za tem, da bo vsa kmetijska zemlja
obdelana, kajti le na ta način bo mogoče zaustaviti nenačrtno zaraščanje zemljišča v gozd.
V okviru revitalizacije ter celostnega razvoja vasi in opuščenih naselij se bodo usklajeno gradile in razvijale kmetije
na Starem Bregu, Kleču, Rajndolu, Knežji Lipi, Kačjem Potoku, Mozlju, Spodnjem Logu, Tančnem vrhu, Seču, Polomu, Starem Logu, Vimolju in Črnem Potoku.
Območja kmetijskih zemljišč so bila opredeljena s pomočjo kmetijskih in gozdarskih strokovnjakov ter občine v
površine, ki se naj rekultivirajo in razvrstijo v gozd ali kmetijska območja. Iz starega PP se tudi izbriše in prerazporedi
površine z oznako ZR, v kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Iz bilance površin je razvidno, da se območje drugih
kmetijskih zemljišč poveča za 713 ha in 92 arov, gozdne
površine pa so se zmanjšale za 177 ha in 90 arov.
Kmetijska zemljišča so prikazana na karti št. 1. Zasnova namenske rabe prostora, z območji sanacije in rekreacije
v naravnem okolju.
2. Gozdovi
Za Kočevsko so značilni dinarski jelovo-bukovi gozdovi
in bukovi gozdovi. Zaradi opuščanja kmetijske rabe je prišlo
do obsežnih zaraščajočih površin – gozdov v nastajanju.
Največji delež v rabi prostora zajemajo v kočevski občini gozdne površine. Gozdni prostor Občine Kočevje je ovrednoten in členjen na osnovah ekološke in gozdarske presoje. V sintezi so prikazana območja varovalnih gozdov, gozdov s posebnim pomenom in lesno-proizvodnih gozdov.
Funkcije v gozdnem prostoru delimo na ekološke, socialne
in proizvodne. Na našem območju prevladujeta med ekološkimi funkcijami hidrološka in biotopska, pri socialnih pa je
na prvem mestu varstvo naravne dediščine. Izločenih je 40
gozdnih rezervatov, med njimi štirje pragozdovi. Skupna
površina rezervatov je 1200 ha oziroma 1,3% gozdne površine.
Pri gospodarjenju z gozdovi se bodo preko sonaravnega gospodarjenja z gozdom krepile okolje tvorne, kulturno
pogojene in proizvodne funkcije gozda ter zagotavljala skladna razmerja med njimi. Ne glede na lastništvo je potrebno
zagotavljati ohranjanje funkcij gozdov. Zaradi onesnaževanja okolja je potrebno reševati problem umiranja gozdov ter
zagotavljati njihovo trajnost.
Varovalni gozdovi so vsled geoloških, pedoloških in
orografskih razmer z ozirom na svojo funkcijo in pomen
prisotni v glavnem na pobočju, ki se dviguje nad dolino
Kolpe. Območja varovalnih gozdov so zavarovana in predstavljajo obvezno izhodišče prostorskega plana RS.
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V kategorijo gozdov s posebnim pomenom so razvrščeni gozdovi, pri katerih se mora lesno proizvodna funkcija
trajno podrejati eni ali več izjemno poudarjenih funkcij gozdov, ki so:
– območja posebnega gozdno-gospodarskega pomena,
– območja naravne in kulturne dediščine,
– gozdovi kot pomemben element krajine,
– zeleni pasovi naselij,
– ostali gozdovi, ki varujejo naselja in objekte.
Gozdovi so prikazani kot lesno proizvodni gozdovi, gozdovi posebnega namena ter gozdni rezervati na karti št. 1
Zasnova namenske rabe prostora, z območji sanacije in
rekreacije v naravnem okolju.
Umiranje gozdov v občini zaenkrat ni problematično.
Prizadetost gozdov zaradi onesnaženosti zraka se bo zmanjšala le z ukrepi za sanacijo onesnaženosti zraka v Sloveniji.
Škodo na drevesih zaradi divjadi bomo zmanjšali z ukrepi
kot so ureditev pašnih površin za rastlinojedo divjad in tvorba
mirnih con. Skrbeli bomo za obnovo gozdov.
V občutljivem prostoru Kočevskega polja se bodo ohranjali in urejali obstoječi gozdički kot vizualne zelene bariere
s poudarjeno estetsko, okolje-varstveno in socialno funkcijo
ter kot zarasti ob toku Rinže (obvodni biotopi).
V tako ohranjenih gozdovih prebivajo volk, rjavi medved, vidra, lisica, divja mačka, kuna belica in kuna zlatica,
jazbec, mala in velika podlasica, dihur itd. Ris je bil ponovno
naseljen leta 1973. Od lovne divjadi so najštevilnejše populacije jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev, zajca itd. V kanjonu
Kolpe živi tudi najjužnejša populacija gamsa v Sloveniji. Od
številnih vrst malih sesalcev je zanimivost sivi polh s stoletno
tradicijo lova. Med ujedami sta posebnost planinski orel in
orel belorepec, med sovami je najpogostejša sova kozača,
od gozdnih kur pa divji petelin in gozdni jereb. Poleg ostalih
ptic gnezdijo tu črna, siva, zelena žolna in velika uharica.
ZGS OE Kočevje načrtuje razvoj gozda in gozdnega
prostora,gojitvena in varstvena dela, razvija tehnologijo dela
načrtuje gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic, zbira
podatke o stanju in biološkem ravnovesju gozdov ter vodi
strokovne evidence.
V kartografskem delu in kartografski dokumentaciji so
prikazani gozdovi posebnega namena – GPN – to so: pragozd Krokar, pragozd Strmec, Prelesnikova koliševka, pragozd Rajhenavski Rog, Goteniški Snežnik, Kameni zid, Borovec, Jezero v Kočevski Reki, Mižuk, Kameni most, Firštov
rep, Krajc-Bukovje, Rajhenavski pragozd, Krempa in Pugled
– Žiben.
Poleg primarne vloge gozda pa bodo prihajale vedno
bolj do izraza splošne koristnosti funkcije gozdov kot pogoj
za ekološko ravnotežje in zdravo človeško okolje. Zato bo
potrebno širše usklajevanje interesov v Občini Kočevje.
Poleg osnovne dejavnosti ima gozdarstvo še vrsto ostalih funkcij. Predvsem predvidevamo večjo vlogo v razvoju
turizma in rekreativne dejavnosti v Občini Kočevje. V prostorskem delu plana se posebej določi takšna območja.
3. Vodni viri in vodnogospodarske ureditve
3.1. Območja varstva vodnih virov
V zvezi z varovanjem vodnih virov in voda, je potrebno
dosledno spoštovati določbe odloka o varstvenih pasovih
vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS,
(Uradni list SRS, št. 40/89 in Uradni list RS, št. 53/93) ter
ga dopolnjevati z novimi izsledki. Predvideti je potrebno
ukrepe za zavarovanje manjših vodnih virov, studencev in
izvirov, ki so evidentirani kot pomembni vodni viri. Poleg
navedenih zavarovanih območij vodnih virov je potrebno
zavarovati tudi nezajete izvire na območju Kolpske doline, ki
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so izjemnega pomena za gosteje naseljene predele v KS
Poljanska dolina. Upoštevati je potrebno tudi določila pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št.
46/97).
Pri vseh posegih v prostor se morajo dosledno upoštevati določila v prejšnjem odstavku navedenega odloka in
pravilnika. V tematsko karto št. 2. Vsebina vodnogospodarskih ureditev in območij varstva vodnih virov so vnešena
nova zavarovana območja v Gotenici, Laze pri Dolu in na
Mačkovcu. Zato se je možnost rabe prostora bistveno spremenila. Ob pregledu in vnosu zavarovanih območij vodnih
virov so bila ugotovljena neskladja med obstoječo rabo prostora in stopnjo zavarovanja (primer naselje Gotenica). S
prostorskimi ureditvenimi pogoji PUP se bodo določila merila in pogoji ter načini odvajanja odpadnih voda iz objektov in
prometnih površin pri posegih v prostor tako za novogradnje, kot za spremembe namembnosti obstoječih objektov.
Najožji varstveni pas obsega zajetje oziroma črpališče
vodovoda in neposredno prispevno območje, v katerem se
zbirajo in pretakajo vode proti zajetju. Značilni varstveni režim je prepoved intenzivnega poljedelstva, splošna prepoved gradenj, rudarskih in mineralnih del. Ožji varstveni pasovi zajetij ali črpališč predstavljajo območje, v katerem se
zbirajo in pretakajo vode proti zajetju ali črpališču vodovoda.
Značilni varstveni režim je prepoved novogradenj.
Izgradnja novih cevovodov, vodohranov in distrubucijskega omrežja, bo potekala predvsem na deficitarnih predelih občine, zlasti pa na Oneku, Mačkovcu, Poljanski dolini,
Mali gori ter Polomu, Vrbovcu in Seču skladno z novo stanovanjsko infrastrukturo in gospodarsko gradnjo.
Obstoječe in predvideno vodovodno omrežje je prikazano skupaj z območji varstva vodnih virov na karti št. 2.
Zasnova vodnega gospodarstva.
3.2. Vodnogospodarske ureditve
Na področju vodooskrbe bo prioriteta in bistveni cilj
zagotovitev zadostnih in kvalitetnih količin vode v vseh naseljih Občine Kočevje ter dodatna zagotovitev na področjih,
kjer dosedanje količine ne zadoščajo.
Poleg količinskega pridobivanja vode bomo zagotovili
tudi kvalitetno vodo z izgradnjo čistilnih naprav. Velikega
pomena za Občino Kočevje je zbiralnik Prigorica v Občini
Ribnica.
Za izboljšanje preskrbe s pitno vodo bo potrebno izvesti naslednje posege:
– izgradnja vodovodov Rajndol – Podlesje – Rogati
Hrib, Lazi – Staro Brezje, Borovec – Briga, v naseljih, Dol –
II. faza in Laze,
– širitev vodovoda na relaciji Štalcerj – Novi Lazi –
Kočevska Reka,
– dokončanje vodovoda Onek – Kočarji – Cvišlerji,
– navezava vodovodnega omrežja Škrilj – Štalcerji –
Livold na primarni vodovod Kočevje,
– ureditev jezov na reki Kolpi,
– ureditev brežin reke Rinže,
– ureditev brežin in pregrade Kočevskoreškega jezera
in brežin Rudniškega jezera.
4. Rudnine
Na območju Občine Kočevje je veliko ležišč tehničnega kamna.
Ocena stanja in vrednotenje ležišč tehničnega kamna
na območju Občine Kočevje, ki jo je izdelal Geološki zavod
Ljubljana, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, v
letu 1997, je pokazala , da je v občini kar 97 lokacij, od tega
je le 13 lokacij dolgoročno perspektivnih za nadaljnje izkoriščanje. Ležišča so predvsem iz apnenca in dolomita. Ležišča oziroma nahajališča rudnin, ki se bodo v prihodnosti
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izkoriščala so zarisana na karti št. 1. Zasnova namenske
rabe prostora, z območji sanacije in rekreacije v naravnem
okolju ter kartografski dokumentaciji. Največje območje eksploatacije je v bližini naselja Mozelj in je opredeljeno v
kartografski dokumentaciji kot širše pridobivalno območje.
Ocena ležišč predstavlja strokovno podlago, ki jo je potrebno upoštevati pri vseh posegih v prostor in sicer izkoriščanju in sanaciji kamnolomov in peskokopov.
Za sanacijo odprtih peskokopov in kamnolomov je potrebno izdelati strokovno dokumentacijo kot podlago in sestavni del lokacijske dokumentacije ali PIN ter vzpostaviti
prvotno namensko rabo prostora. Za odprtje novih območij
je prav tako potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo v
skladu z zakonom o rudarstvu s celovitimi presojami vplivov
tovrstnih posegov na okolje.
5. Naravna in kulturna dediščina
Območje vrednejše naravne in kulturne dediščine pokrivajo precejšen del občine in predstavljajo pomembno
prostorsko kvaliteto. Zato bo njihovo ohranjanje, izboljšanje
stanja in predstavitev eno od izhodišč za usmerjanje prostorskega razvoja drugih dejavnosti.
Zasnovo varovanja in ohranjanja najkvalitetnejše naravne in kulturne dediščine izvajamo z odloki o zavarovanju
naravnih znamenitosti in kulturno -zgodovinskih spomenikov.
Zaščita z odloki predstavlja enega od kriterijev za združevanje in porabo sredstev za sanacijo poškodovane dediščine. Območja naravne in kulturne dediščine, ki niso zavarovana z odloki, varujemo z opredelitvami v planu, to je z
njihovo primerno rabo ter z merili in pogoji za poseganje v
prostor. Na novo je bila evidentirana naravna in kulturna
dediščina na celotnem območju občine. Strokovne podlage
je izdelal pristojni LRZVNKD.
Obvezna izhodišča republiškega plana so naslednja:
A9349
Spaha na Brezovico-arheološko najdišče
A9351
Željne-Ciganska jama pri Željnah
A9351/99
Željne-Ciganska jama pri Željnah
E76
Čeplje-kmečka hiša Čeplje 16
E469
Morava-kmečka hiša Morava 28
E4591
Koprivnik-župnišče Koprivnik 19
UR 84
Črni Potok pri Kočevju
OKV 9337
Stari Trg-dolina Kolpe.
Območja naravne dediščine, ki so ogrožena zaradi
neprimerne rabe, nelegalne pozidave in posledic vseh vrst
onesnaževanja, bomo v prostorskih izvedbenih aktih obravnavali kot območja sanacij s podrobnejšimi ukrepi za izboljšanje stanja.
Namen varovanja območij kulturne dediščine, še posebej kulturno zgodovinskih spomenikov, je izboljšanje stanja
in ohranjanje spomenikov, njihovo redno vzdrževanje in dostopnost. Zavarovali jih bomo z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine, varstvena določila odloka pa upoštevali pri izdelavi prostorskih
dokumentov. Za območja naselbinskih spomenikov bomo
izdelali načrte prenove ali pa jih ustrezno vključili v prostorsko načrtovanje širšega območja naselij. S proračunskimi
viri, sredstvi imetnikov spomenikov ter drugimi viri bomo
postopno sanirali in prezentirali najpomembnejšo kulturno
dediščino (ruševine Fridrihštajna, ožje mestno jedro s kavarno in Trgom zbora odposlancev itd.)
Območja usmeritve varstva naravne in kulturne dediščine so prikazana na karti št. 3 Zasnova varstva naravne in
kulturne dediščine. Stokovne podlage s področja varstva
naravne in kulturne dediščine je za potrebe sprememb in
dopolnitev plana izdelal LRZVNKD. Strokovne podlage so
sestavni del plana.

Uradni list Republike Slovenije
Z aktivnim vključevanjem naravne in kulturne dediščine
bodo območja in objekti dediščine uporabljeni kot obstoječa materialna in kulturna dobrina pri oblikovanju delovnih in
stanovanjskih okolij ter kulturne in turistične ponudbe v Občini Kočevje.
Tako bo zagotovljeno tako varstvo, ki ni le normativnega značaja, ampak ga ohranimo in varujemo s primerno
rabo.
Na območju Občine Kočevje živi več vrst avtohtonih
živali z rdečega seznama redkih ogroženih živalskih vrst. Z
izjemo severnega dela Kočevskega polja je celotna občina
naravni bivalni prostor redkih, ogroženih živalskih vrst. V
PUP se bodo določili načini, kako omogočiti bivanje tako
živalim kot ljudem, ter s tem omogočilo oživljanje Kočevske
v pravem pomenu besede.
Ta območja so zarisana na karti št. 3 Zasnova varstva
naravne in kulturne dediščine.
V strokovnih podlagah so evidentirani manjši studenci
in jame.
V karti št. 3 Zasnova naravne in kulturne dediščine so
vrisani objekti naravne in kulturne dediščine: regijski park,
Kolpska dolina, naravni rezervati in spomeniki na območju
Borovške gore, Kočevskega Roga, Stojne, Željnske jame,
gozdovi posebnega pomena – pragozdovi in gozdni rezervati itd.
6. Območja za rekreacijo v naravnem okolju
Za potrebe rekreacije bomo urejali zelene površine
znotraj oziroma ob naseljih ter rekreacijo navezovali na območja s turistično funkcijo (izletniški, kmečki, lovski turizem). Pri tem bodo posebej upoštevane dostopnost, naravne znamenitosti, kulturni in zgodovinski spomeniki ter krajinske kvalitete prostora. Rekreacijska območja bomo urejali
na način, ki ne bo rušil naravnega ravnovesja v krajini in bo
predstavljal primerno povezavo z ostalimi rabami prostora.
Manjše rekreacijske površine bodo urejene kot nogometna,
teniška, šolska in podobna igrišča v okviru že poseljenih
površin. Poleg turistične poti v Obkolpju še pohodniške in
planinske poti ter gozdne učne poti.
Smučišče v Dolgi vasi ter manjše sankališče pri Palčiču
se bo uredilo ter povezalo s sprehajalnimi in tekaškimi potmi
ob Stojni. Za potrebe kinološkega društva se bo uredil poligon za urjenje psov s pripadajočimi objekti. Le-ta se mora
primerno zagraditi in zavarovati, da ne bo motil mimoidočih
sprehajalcev.
V Novih Lazih se bo uredil heliodrom za civilne in vojaške namene.
Ob reki Kolpi se bodo uredila kopališča, počivališča ter
prostori za taborjenje in kampiranje od naselja Sp. Bilpa do
Dola v Poljanski dolini, in sicer:
1. kampi za postavljanje počitniških prikolic, avtodomov in šotorov v Dolu
2. kampi za postavljanje šotorov ter taborna mesta v
Dolu in Sp. Bilpi
3. v bližini naselij se bodo uredila kopališča in sicer v
Sp. Bilpi in Dolu ter pri Lobič mlinu
4. potrebno je določiti točne lokacije za vstope in izstope v reko Kolpo za čolnarje ter urediti priveze za čolne ter
manjše pomole
5. v bližini naselij in ob izogibališčih ob cesti se bodo
uredila parkirišča in sicer v Sp. Bilpi, Vrtu, Lazah in Dolu.
Za urejanje kampov je potrebno dosledno upoštevati
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov
pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
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Načini in pogoji za taborjenje se določijo s posebnim
odlokom občine. Za ureditev kopališč, prostorov za taborjenje in kampiranje je potrebno pridobiti strokovne usmeritve
pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine,
LRZVNKD.
Lokacije le teh so prikazane v kartografski dokumentaciji na katastrskih načrtih v merilu 1: 5000.
Območja rekreacije v naravnem okolju so prikazana na
karti št. 1 Zasnova namenske rabe prostora, z območji
sanacije in rekreacije v naravnem okolju.
7. Sanacija naravnih virov
Na karti št. 4 Zasnova območij sanacije, zasnova urbanega omrežja in načinov urejanja, je prikazana kakovost in
sanacija voda ter čistilne naprave in sanacija območja zraka
ter odlagališča odpadkov.
Varstvu okolja, naravnih dobrin, vrednosti in dediščine,
varstvu zraka, voda, tal flore, favne, bomo namenili posebno
skrb. Vodili bomo takšno gospodarsko in prostorsko politiko, ki bo zagotavljala smotrno rabo prostora in drugih naravnih dobrin.
Pomembnejše splošne usmeritve na področju varstva
okolja so:
– sistematična sanacija odprtih ekoloških problemov
ter sanacija ležišč tehničnega kamna in mineralnih surovin
– dosledno preverjanje novih investicijskih pobud industrije in drugih dejavnosti z ekološkega vidika in preprečevanje ekološko vprašljivih investicij,
– usmerjanje razvoja poselitve tako, da bo v čim manjši
meri prizadeta kvaliteta zraka in vode in da se poselitev ne
bo širila na račun kvalitetnih kmetijskih zemljišč.
V zvezi z razvojem proizvodnje dejavnosti moramo z
ekološkega vidika posebno skrb posvetiti programskemu
delu načrtovanja proizvodne cone Kočevje, ki je tudi v regionalnem okviru ena od redkih večjih prostorskih možnosti za
razvoj industrije. Pri programskem koncipiranju moramo dosledno upoštevati ekološke omejitve in jih pri izbiranju panog industrije tudi dosledno upoštevati. V prvi vrsti je pereč
problem onesnaževanje zraka in vode, kar je eden glavnih
omejitvenih pogojev.
Pridobivanje mineralnih agregatov za potrebe gradbeništva moramo spremljati in usmerjati z vidika varstva okolja
po obsegu in lokacijah pridobivanja. Opuščene peskokope
in kamnolome moramo sanirati po krajinsko-ekoloških načelih.
Ekološko izredno občutljiva kraška hidrografija zahteva
posebno pozornost. Razpršena poselitev in neurejena kanalizacija predstavlja močan vir onesnaževanja voda, zato
bomo z izgradnjo in rekonstrukcijo kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav poskušali ta pereč problem odpraviti. Prednostna naloga je izboljšanje kvalitete voda Rinže in Kolpe,
pa tudi ostalih vodotokov, ki so v Občini Kočevje redka
dobrina.
Posebno pozornost bomo posvetili velikim, ki močno
onesnažujejo okolje. Z urejenim odvajanjem odplak se bomo izognili večjim onesnaženjem. Dosledno bomo nadzirali
vse vodne vire ter poskrbeli za njihovo zavarovanje in spoštovanje omejitvenih kriterijev varstva vodnih virov.
V kmetijstvu, zlasti pri melioracijskih posegih, je nujno
upoštevanje vidikov varstva okolja, še posebej na površinah,
ki sovpadajo s površinami varstva vodnih virov. V gozdarstvu
bomo v prihodnjem obdobju krepili splošno koristne funkcije gozdov kot so varovanje tal pred erozijo, ustvarjanje ugodnih mikroklimatskih razmer in možnosti za rekreacijo občanov.
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Za zmanjšanje stopnje onesnaženosti naravnih virov na
območju Občine Kočevje je potrebno izpolniti naslednje
skupne naloge:
1. ohranjati kakovost še neonesnaženih in zmerno onesnaženih območij Kočevski rog, Obkolpje, Kočevska Reka),
2. preprečevati nevarnosti in nova žarišča onesnaženja
ter pri različnih dejavnostih zmanjšati tveganje za poškodbo
okolja,
3. varno in gospodarno ravnati z odpadki in sanirati
nelegalna odlagališča,
4. zmanjšati hrup in
5. onesnaženost tal.
Za uresničitev navedenih nalog bo pomembna zakonska podpora, večja ekološka osveščenost, ustrezno razmeščanje dejavnosti v prostoru, podprto s celovitimi presojami
vplivov novih posegov v okolje in upoštevanja načela »povzročitelj plača«.
S primernimi ukrepi bomo preprečevali poslabšanje
stanja na področju onesnaženosti zraka. Ob načrtovanju
rekonstrukcij in novogradenj prometnega omrežja bomo presodili tudi vplive teh posegov v zrak in izvedli ukrepe za
omilitev teh vplivov.
Onesnaženost vode reke Rinže uvršča to reko v V.
kakovostni razred vode (onesnaženost pod sprejemljivo mejo).
Za potrebe varstva vodotokov in virov pitne vode v
občini bo potrebno:
– graditi kanalizacijo in čistilne naprave,
– preiti na način kmetovanja, ki upošteva rabo ekološko sprejemljivejših sredstev,
– zmanjšati tveganje z ustrezno izvedbo gospodarskih
in drugih objektov ter transportnih poti,
– vzpostaviti kataster posebnih odpadkov in nevarnih
snovi,
– izvesti druge ukrepe, ki izhajajo iz izdelanega katastra onesnaževalcev vod v občini (recikliranje vode uporabljene v proizvodnji, ločevanje sistemov tehnološke in sanitarne
vode).
Ravnanje z odpadki bo obsegalo dokončanje uvedbe
sistema ločenega zbiranja odpadkov in ureditve rednega
odvoza odpadkov na celotnem območju občine.
Nadalje vračanje koristnih odpadkov v reprodukcijski
krog in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov. Nelegalna odlagališča odpadkov bodo evidentirana in sanirana, nastajanje novih pa bo preprečeno z inšpekcijskim nadzorom.
Hrupnost bomo preprečevali in postopno zmanjševali z
upoštevanjem meril v zvezi s hrupnostjo in protihrupnih ukrepov v vseh fazah prostorskega planiranja in urbanističnega
načrtovanja, nadalje zlasti pri prometnih ureditvah, pri projektiranju, izboru gradbenih materialov in izvedbe objektov.
Kataster hrupa bo poleg republiških in občinskih predpisov
o varstvu pred hrupom uporabljen kot osnova pri določanju
stopnje varstva pred hrupom oziroma protihrupnih ukrepov
za stanovanjska, centralna, proizvodna in druga območja ter
za načrtovanje in izvedbo prometnic.
Za ugotavljanje in zmanjševanje onesnaženosti tal bo
potrebno vzpostaviti sistem meritev, preprečevati nevarne
emisije in izvajati nadzor nad rabo kemičnih snovi v kmetijstvu.
Občina bo pripravila poseben odlok, na podlagi že
izdelane karte krovnih plasti ter pedološke karte, ki je še v
pripravi, s sanacijskimi ukrepi ter pogoji za način in čas
gnojenja z gnojevko po Kočevskem in Goteniškem polju.

Stran

8902 / Št. 71 / 10. 8. 2000

8. Poselitev
Zasnova poselitve teži k ohranjanju obstoječe poseljenosti ter usmerjanju gradnje predvsem v občinsko središče
in v ureditvena območja lokalnih središč. V teh naseljih
bomo zagotovili stavbna zemljišča in ustrezno komunalno
opremo ter vzpodbujali lociranje oskrbnih in storitvenih dejavnosti, ki bodo služile tudi širšemu zaledju.
Pri razvoju poselitve bo med drugim upoštevano načelo optimalne izrabe že zgrajenih kapacitet energetske in
komunalne infrastrukture, zato bomo novogradnje usmerjali
na še prosta zemljišča v naseljih, širitve naselij pa izvajali v
največji možni meri na območja neintenzivne kmetijske rabe
v skladu s strokovno utemeljenimi potrebami.
Glede na obstoječo komunalno opremljenost ter z ozirom na pripravo novih stavbnih zemljišč, bo glavni trend
urbanizacije usmerjen v osrednje urbanizirano območje kočevskega polja. Na ostalih, redkeje poseljenih območjih
občine bomo urbanizacijo usmerjali v ureditvena območja
lokalnih naselij, katerih urejanje bo prav tako opredeljeno z
izdelavo prostorske izvedbene dokumentacije, ki bo preprečila nadaljnjo stihijsko, neorganizirano gradnjo.
Kot zelo pomembna se postavlja naloga ohranitve in
varovanja dobrin grajenega in naravnega javnega dobra, ter
izboljševanja okolja, kar je osnova za zdravo, humano življenje in nemoteno družbeno reprodukcijo. To terja dosledno
vrednotenje in takšno izrabo naravnih danosti, ki bo slonela
na ekoloških načelih. S primerno razmestitvijo in izborom
proizvodnih, servisnih, storitvenih ter oskrbnih dejavnosti,
kot potencialnih onesnaževalcev okolja, bomo varovali okolje in postopoma zmanjševali negativne vplive razvoja kot so
onesnaženje vode in zraka, hrup, neprimerna preobrazba
krajine, degradirana območja ipd.
Ohranjali bomo regionalne, lokalne in tipološke značilnosti sistema poselitve in posameznih naselij ter njihovih
vplivnih območij.
Upoštevali bomo načelo trajnostnega razvoja, ki bo
zagotavljal ohranjanje ekološkega ravnovesja in optimizacijo
izkoriščanja razvojnih potencialov.
Izboljšali bomo kakovost bivanja s prenovo in smotrnejšo rabo obstoječega stavbnega fonda, z zazidavo še prostih
zemljišč znotraj naselij, s prenavljanjem in sanacijo manj
kakovostnih predelov ter z razmejevanjem med stanovanjsko, poslovno, proizvodno ter rekreacijsko funkcijo posameznih mestnih delov ob upoštevanju oblikovnih značilnosti
naselij.
Nujne širitve naselij bomo usmerjali na območja obstoječe prometne in komunalne infrastrukture oziroma na območja, kjer je možno zagotoviti infrastrukturo in komunalno
opremljenost najgospodarneje in s stališča varstva okolja
najustrezneje.
Ohranjali bomo tradicionalne oblike poselitve na podeželju, ob zagotovitvi ohranitve regionalnih, arhitekturnih in
krajinskih identitet, ter evidentirane kulturne dediščine.
Ker je pretežni del občine demografsko ogrožen, bomo zaradi potrebe po ohranitvi prebivalstva omogočali gradnjo v zaselkih. Že načeta in pretežno komunalno opremljena
območja pa bomo v večji meri namenjali tvorbi novih ureditvenih območij za poselitev. Ohranjali bomo razpršeno poselitev, ki omogoča izrabo naravnih danosti za kmetijstvo,
gozdarstvo in spremljajoče dejavnosti, z novogradnjami pa
ne bomo spreminjali značilnega pokrajinskega vzorca. V
urejanju podeželja bodo s primerno namembnostjo vključeni kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne znamenitosti.
S podrobnejšimi izvedbenimi dokumenti (PIA), ki bodo
sledili prostorskemu planu bomo določili pogoje in merila za
posege v prostor v ureditvenih območjih naselij in za ves
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ostali prostor, kjer bo dan poseben poudarek razvojnim
prostorskim možnostim kmetij in gradnji na drugem območju kmetijskih zemljišč.
8.1. Funkcije naselij v omrežju naselij
Funkcije naselij v omrežju naselij so prikazane na karti
št. 4 Zasnova območij sanacije, zasnova urbanega omrežja
in načinov urejanja.
Izhodišče za zasnovo omrežja naselij je planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti
vsakega posameznega naselja.Tako smo na podlagi analize
naravnih pogojev in demografskega gibanja, možnosti zaposlitve, infrastrukture opremljenosti ali vsaj možnosti dopolnitve oskrbnih funkcij razvrstili pomembnejša naselja v Občini
Kočevje v naslednje tipe:
– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tip B),
– ruralno-urbana naselja (tip C),
– prevladujoča urbana naselja (tip D),
– urbana naselja (tip E).
Ruralna naselja – tip A
Kriteriji:
Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo ostaneta poleg stanovanjske prevladujoči funkciji naselja. Delež čistega kmečkega prebivalstva bo vsaj 30%. Kot dopolnilna funkcija se
lahko pojavi turistično-rekreacijska, predvsem kot preobrazba opuščenih objektov v počitniške hiše. Velikost teh naselji
glede na število prebivalstva ne omogoča organizacije večjega števila oskrbnih in storitvenih dejavnosti razen osnovne oskrbe. Glede na izrazito praznjenje območij, kjer se
nahajajo ta naselja, bo potrebno zagotoviti ukrepe, ki bodo
ta negativni trend preprečili. To bo mogoče le z organiziranjem osnovne oskrbe za samo naselje in njihovo zaledje.
Od pomembnejših naselij, katerih ureditvena območja
opredeljujemo v dolgoročnem planu, odgovarja tem kriterijem naselje Stari log v KS Stara Cerkev, medtem ko je
Predgrad kljub visokemu odstotku kmečkega prebivalstva
(29%) po svoji funkciji lokalno oskrbno storitveno središče.
Prevladujoča ruralna naselja – tip B (AB)
Kmetijska proizvodnja bo poleg stanovanjske tudi v teh
naseljih še vedno prevladujoča funkcija. Delež čistih kmečkih prebivalcev bo vsaj 15%. Ta naselja praviloma gravitirajo
k višje razvitim in bolje opremljenim centrom, zato ni pričakovati večjega števila oskrbno-storitvenih dejavnosti. Poleg
agrarnega prebivalstva bo zlasti v bližini pomembnejših lokalnih središč veliko polkmečkih gospodarstev.
V oddaljenejših predelih občine opažamo prav tako kot
pri tipu A močno depopulacijo, ki jo bo potrebno z zavestnimi ukrepi, kot so zagotovitev osnovne oskrbe in razvijanje
turistične dejavnosti, povsem zaustaviti. Z dolgoročnim planom opredeljujemo ureditveno območje naselja Mlaka pri
Kočevju, ki ustreza karakteristikam tipa AB (26% kmečkega
prebivalstva), čeprav s svojo lego v neposredni bližini občinskega središča ni tipičen predstavnik prevladujočega ruralnega naselja ter naselju Koprivnik. Pri Mlaki je pričakovati
večji delež ne agrarnega priseljenega prebivalstva, predvsem zaradi bližine delovnih mest, komunalne opremljenosti
in ustrezne oskrbe, ter s tem uvrstitev v razred ruralno urbanega naselja (tip C2).
Ruralno urbana naselja – tip C (BC)
Karakteristike tega tipa naselij imajo predvsem lokalno
oskrbno-storitvena središča ter pomembnejša lokalna središča. Poudarek na kmetijski in gozdarski dejavnosti prehaja
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na pretežno stanovanjsko funkcijo. Ena poglavitnih značilnosti je močan trend priseljevanja neagrarnega prebivalstva.
V kočevski občini bi lahko glede na naravne pogoje,
demografske značilnosti, infrastrukturne opremljenosti, oskrbe in možnosti zaposlovanja, naselja tipa C razdelili na dva
podtipa:
– tip C1 lokalna oskrbna središča in,
– tip C2 primestna stanovanjska naselja.
Za oba podtipa so značilni pomemben delež polkmečkih gospodarstev, razvita dnevna migracija v občinsko središče ter lokalna zaposlitev in oskrba. Za tip C1 je značilno
nekoliko večje gravitacijsko zaledje, saj so to praviloma sedeži krajevnih skupnosti, dočim pa za naselja tipa C2 zadostuje le osnovna oskrba za ožje zaledje, saj so vsa ta naselja
na območju ožjega kočevskega polja in torej močno gravitirajo v Kočevje. Tu so tudi močno omejene zaposlitvene
možnosti, pričakujemo pa močno povpraševanje po lokacijah za stanovanjsko gradnjo.
V obeh primerih so to naselja, katerih velikost, struktura prebivalstva, lega v prostoru, funkcija itd. zahteva načrtno
prostorsko-urbanistično obravnavo. Obseg rasti teh naselij
bo uravnavan glede na zastavljen dolgoročni sistem razvoja
poselitve ter prostorske, gospodarske in socialne možnosti.
Obvezna je izdelava prostorske izvedbene dokumentacije.
V dolgoročnem planu za obdobje 1986-2000 opredeljujemo ureditvena območja naseljenih naselij:
– tip C1: Kočevska Reka, Livold, Stara Cerkev, kot
sedeži KS, pomembnejša lokacija središča in oskrbno-storitvena središča
– tip C2: Breg, Črni Potok pri Kočevju, Dolga vas,
Mahovnik, Gorenje, Klinja vas, Slovenska vas, Koblarji, Željne kot primestna stanovanjska naselja
– tip BC: Morava, Mozelj, Štalcerji, kjer z izjemo Mozlja
ne pričakujemo večjega povpraševanja po lokacijah za stanovanja.
Prevladujoča urbana naselja in urbana naselja so gospodarsko pomembnejši razvojni centri s prevladujočo vlogo neagrarne poselitve in s pretežnim deležem urbanih stanovanjskih površin.
Tipu CD, kjer je še vedno navzoča agrarna funkcija, bi
lahko pripadala naselja Stara Cerkev in Livold, vendar zaradi
nezadostne velikosti naselja po številu prebivalcev pa tudi
zaradi nezadostnega števila delovnih mest vsem kriterijem
tega tipa ne ustrezajo in jih zato opredeljujemo skupaj z
ostalimi sedeži KS v tip C1.
Mesto Kočevje, kot občinsko središče, uvrščamo v tip
DE, ki predstavlja gravitacijsko in oskrbno jedro občinskega
značaja in bo do leta 2000 prešlo v tip E tj. veliko naselbinsko agromeloracijo s širokim gravitacijskim zaledjem, ki zahtevo visoko stopnjo mestoslužnih in mestotvornih dejavnosti, organizacijo urbanega središča, industrijske cone, večjih urejenih rekreacijskih površin itd. Naselja se ureja s
prostorskimi izvedbenimi načrti na podlagi sprejete urbanistične zasnove.
Za zagotovitev smotrne prostorske organizacije proizvodnje, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti v vseh območjih
občine, bomo razvijali naslednja naselja kot pomembnejše
nosilce nadaljnjega razvoja občine:
Kočevje, središče občinskega pomena z gravitacijskim
potencialom do 18.000 prebivalcev;
naselji Stara Cerkev in Livold se bosta razvijala kot
pomembnejša lokalna središča. Predvsem Stara Cerkev in
nekoliko manj Livold sta centra gravitacijskih območij do ca.
2000 prebivalcev, kjer predvidevamo večji urbani pritisk in
zaradi tega zahteve po večjem številu oskrbnih in storitvenih
dejavnosti. Osnovni namen je, da se razbremeni občinsko
središče Kočevje;
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naselji Kočevska Reka in Predgrad se bosta razvijali
kot lokalna oskrbno storitvena središča I. stopnje. To so
sedeži KS na območju občine in so zato njihova gravitacijska območja le do 1000 prebivalcev, predvsem zaradi izredno redke poseljenosti v teh območjih. Prav zaradi trenda
praznjenja teh predelov moramo zagotoviti tem središčem
tak obseg oskrbno-storitvenih dejavnosti, ki bo preprečeval
ta negativni trend, čeprav ekonomsko ne bo upravičen. Za
oskrbo gravitacijskega zaledja teh centrov bodo potrebne
naslednje oskrbne in storitvene dejavnosti: osemletka, enota VVZ, trgovina, večnamenska dvorana, obrtne storitve,
gostinski objekti, pošta, sedež KS in društev ter kmetijska
zadruga;
naselja Koprivnik, Stari log, Štalcerji, Morava, Črni Potok pri Kočevju in Mozelj, se bodo razvijala kot lokalna
središča – subcentralne vasi. Ta naselja ne dosegajo opremljenosti stopnje centralnosti v katero jih uvrščamo, zato moramo načrtno usmerjati nove dejavnosti z namenom preprečiti praznjenje. Te dejavnosti naj bi bile: nepopolna osnovna
šola z možnostjo organizacije predšolskega varstva, trgovina dnevne oskrbe, gostinski objekt, obrtne storitve, dvorana
za prireditve, odkupna postaja za kmetijske pridelke. Tudi v
teh primerih gravitacijsko zaledje ne pogojuje razvoja oskrbno-storitvenih dejavnosti do take mere, pa vendar moramo
v dolgoročnem planskem obdobju zagotoviti ustrezno stopnjo oskrbe in preprečiti odseljevanje prebivalstva;
naselja Mlaka, Slovenska vas, Mahovnik, Koblarji, Gorenje, Klinja vas, Željne in Dolga vas se bodo razvijala na
specifični stopnji v omrežju naselij, tj. kot primestna stanovanjska naselja. V dolgoročnem obdobju predvidevamo močnejši porast teh naselij, kar bo pogojevala rast delovnih mest
v Kočevju samem. Razen v Dolgi vasi in Željnah nikjer nimamo razvitih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, čeprav so to
po številu prebivalcev relativno ena večjih naselij v občini.
Zaradi bližine občinskega središča večje opremljenosti do
leta 2000 ne bo, razen nekaterih osnovnih oskrbnih dejavnosti, ki bodo razbremenile mesto Kočevje.
Za vsa obravnavana naselja z grafičnim prikazom ureditvenih območij naselij v kartografski dokumentaciji v merilu
1:5000 opredeljujemo cone možnega nadaljnjega širjenja
urbanizacije, upoštevajoč pri tem demografske prognoze ter
različne pogoje razvoja posameznih poselitvenih enot v skladu z naravnimi pogoji ter z doslednim upoštevanjem varovanja trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč in naravnega javnega dobra.
8.2. Ureditvena območja naselij
Ureditvena območja naselij v omrežju naselij so prikazane na karti št. 4 Zasnova območij sanacije, zasnova urbanega omrežja in načinov urejanja.
Ureditvena območja naselij so prostorske enote, kamor v skladu z zasnovo policentrične poselitve usmerjamo
stanovanjsko in drugo gradnjo. Namen prostorskega zaokroževanja naselij je v prvi vrsti omogočanje optimalnih komunalnih in infrastrukturnih ureditev, ustvarjanje ustreznega
oskrbnega sistema in ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč.
Stavbna zemljišča na območju naselij bomo za potrebe
gospodarske, stanovanjske in druge gradnje v skladu z načelom vnaprejšnjega zagotavljanja ponudbe takih zemljišč
pravočasno in ustrezno urejali.
Na področju ugotavljanja in razpolaganja s stavbnimi
zemljišči bomo izhajali iz novonastalih razmer, saj je večina
zemljišč prešla v last države. Potrebno si bo pridobiti nazaj
zemljišča, ki so jih podjetja v postopku lastninjenja prenesla
na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.
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8.3. Razvoj naselij
Osnovni problem razvoja naselij v kočevski občini predstavlja težnja po nenehnem praznjenju obrobnih in od centra
oddaljenejših predelov, obenem pa močan urbani pritisk na
osrednji del občine z občinskim središčem v obliki stihijske,
razpršene enodružinske gradnje.
V izbranih naseljih, kjer predvidevamo razvoj, moramo
zagotavljati smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč,
ustrezno politiko pridobivanj in urejanja stavbnih zemljišč,
dvig komunalnega standarda ter kontrolo nad prometom z
zemljišči.
Poleg usklajenega razvoja terciarnih in kvartarnih dejavnosti bomo natančno določili urbanistično-oblikovalske
kriterije, da bi ohranili ali izboljšali oblikovani izraz posameznega naselja.
Sistematično bomo urejali površine za centralne in proizvodne dejavnosti, istočasno pa upoštevali vse omejitvene
faktorje, ki kakorkoli negativno vplivajo na naravne sisteme v
okolju. Degradirana proizvodnja območja bomo sanirali in
jih namenili za razvoj poslovnih, oskrbnih, storitvenih ipd.
dejavnosti. Obrtno cono Predgrad P10/P1 bomo namenili
izgradnji obrtnih delavnic z možnostjo spremembe namembnosti in izgradnjo novih objektov za oskrbne, storitvene,
poslovne in turistično rekreativne dejavnosti.
Za potrebe proizvodne ter servisne dejavnosti se bodo
zgradile podjetniške oziroma obrtne cone v že obstoječi
podjetniški coni Breg P5/P1 ter Mrtvicah, Moravi, Štalcerjih
in Predgradu.
Z možnostjo spremembe namembnosti proizvodnih območij kot so Novi in Stari Itas P5/P3, Avto Kočevje P5/P2
se bo saniralo obstoječe stanje, kjer se bodo dovolile storitvene, servisne in oskrbne dejavnosti.
Vse navedene lokacije so ustrezno komunalno dostopne ter v bližini naselij, vendar ne na izpostavljenih legah.
Na področju stanovanjske gradnje bo individualna gradnja prevladujoča oblika, stanovanja pa bomo gradili tako v
Kočevju kot v okolici in sicer v Mestnem logu, Dolnjih Ložinah -II faza, Turjaškem naselju, Trati II, Zg. Cvišlerjih, Fari,
Inlaufu, Kočah, Mali Gori, Oneku in Zadrcu.
S preobrazbo manjvrednih gozdnih in travnatih površin
bomo na lokacijah Mestni Log in Dolga vas pridobili 27,68
ha stavbnih zemljišč.
Za Rome v Željnah in na Trati smo predvideli ureditev
lokacije, ki se mora nujno sanirati in komunalno urediti.
Načrtovali bomo takšne oblike stanovanjske graditve,
ki bodo čimracionalnejše in oblikovno primernejše od današnje disperzne individualne gradnje.
Pri nadaljnjem razvoju je pomembna opredelitev faznosti izgradnje. Najprej je potrebno zapolniti vrzeli v smislu
dopolnilnih gradenj ter prenoviti pretežno pozidana območja
šele nato pa zagotavljati urejanje novih stavbnih zemljišč.
Pogoj za pridobivanje in urejanje le teh pa je vrnitev oziroma
prenos stavbnih zemljišč na občino.
Z upoštevanjem krajinsko-ekoloških in urbanističnooblikovalskih vidikov pri posegih v prostor, bomo dosegli
skladnost in kontinuiteto v podobi naselij in krajine sploh.
Upoštevali bomo skladen razvoj kmetijstva in gozdarstva kot
osnovnih funkcij kočevskega prostora, kajti le na osnovi
tega si lahko obetamo tudi razvoj drugih dejavnosti v prostoru kot je turizem in rekreacija, drobno gospodarstvo itd.
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Počitniška naselja bomo obravnavali podobno kot stanovanjsko gradnjo z vsemi prostorskimi in funkcionalnimi
zahtevami in pogoji. Poleg lokacije za počitniške hišice na
Mačkovcu bomo tovrstno gradnjo usmerjali na območja zapuščenih naselij pri Lazah v Poljanski dolini, Ograje pri Predgradu, Kačjem Potoku, Lazah pri Koprivniku in Lovskem
Vrhu.
Obvezna bo izdelava prostorskih izvedbenih načrtov in
podrobnejših oblikovalskih usmeritev z upoštevanjem krajinskih, ambientalnih, kulturnih in naravovarstvenih vidikov. Sanacija in prenova zapuščenih objektov bo možna le pod
nadzorstvom strokovne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Poselitvene površine obsegajo obstoječe zazidalne površine in površine, predvidene za razvoj stanovanj s spremljajočimi dejavnostmi, centralne površine ter proizvodne, servisne in storitvene – oskrbne dejavnosti.
V seznamu ureditvenih območij so tudi opuščena naselja. V nekaterih se je že začela revitalizacija, vendar so vsi ti
posegi avtonomni. Revitalizirali bomo stara naselja kot sta
Hrib pri Koprivniku in Rogati Hrib. Revitalizacija opuščenih
naselij bo potekala v sodelovanju s pristojno varstveno službo, ki bo po potrebi izdelala konzervatorske smernice za
ohranitev obstoječega stanja in prezentacijo naselij, oziroma
za njihovo revitalizacijo.
Za kvalitetno prenovo naselij in ohranitev pričevalne
funkcije se bodo ta naselja varovala kot stavbišča ali pa
glede na nakazane trende ponovno poselila. Podrobnejši in
natančnejši razvoj ter namen naselij se opredeli s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ali prostorskimi izvedbenimi načrti
(ZN, UN, LN,).
Na najboljša kmetijska zemljišča se širijo stavbna zemljišča le v primerih, ko je naselje obdano samo s takimi
zemljišči, ter nima več prostih površin za naravno rast naselja ali zaradi bližine magistralnih komunalnih vodov – problem odvajanja odpadnih voda. Posegi so prikazani in oštevilčeni v kartografski dokumentaciji, kartografskem delu karta št. 1 Zasnova namenske rabe prostora, z območji sanacije in rekreacije v naravnem okolju in elaboratu izjemnih
posegov.
Za potrebe družbenih dejavnosti, kulture, športa, šolstva in zdravstva se bodo izvedli naslednji posegi:
– novogradnja nove osnovne šole v Mestnem logu,
– revitalizacija mestnega jedra, izboljšanje oskrbnih in
storitvenih dejavnosti, adaptacija gimnazije in izgradnja športne hale v mestu Kočevje ter izgradnja nove knjižnice,
– izgradnja telovadnice v Stari Cerkvi,
– revitalizacija ruševin Fridrihštajna in Strmca.
S PUP se bo določilo, katera nezazidana stavbna zemljišča v naseljih se bodo ohranjala kot zelene površine. Površine za rekreacijo so določene na območju Stojne s pripadajočimi rekreacijskimi in sprehajalnimi potmi, poligonom za
Kinološko društvo, smučiščem v Dolgi vasi, sankališčem pri
Palčiču ter tekaškimi potmi ob vznožju Stojne.
Podrobnejša namembnost je razvidna iz tabel ureditvenih območij po posameznih planskih celotah, ki so sestavni
del tega plana.
V nadaljevanju jih prikazujemo po posameznih planskih
celotah z načini urejanja:
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UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P2 KS STARA CERKEV
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

K1
T1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S18
S11
S12
S13
S15
S16
S17
Z1
SN1
SN2
SN3
P1
S14
O1

K
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Z
ON
ON
ON
P
S
KOM
177,15

Posestvo Mlaka
Jasnica
Smuka
Mlaka pri Kočevju
Stari Log
Gorenje
Gorenje
Mala Gora
Gornje Ložine
Dolnje Ložine
Nove Ložine
Koblarji
Koblarji II
Stara Cerkev
Slovenska vas
Breg
Širitev Gorenje
Širitev Koblarji
Širitev Breg
Ribogojnica
Kleč
Cesta
Dolnja Topla Reber
Mrtvice
Mrtvice
Rigelj

Nova povr. v ha

14,64
2,58
5,60
10,55
9,92
11,74
3,96
3,3
6,00
6,60
2,9
13,95
4,13
22,72
9,00
15,04
3,44
3,68
5,4
1,36
0,88
2,16
0,88
5,00
2,28
9,44
20,84

Povečanje v ha

0,5
1,38
0,4
0,9
ZN*
0,4

Način urejanja

PUP2
UN*
PUP1
PUP2
PUP1
PUP1
PUP2

9,44

PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
ZN*
PUP2
PUP2
PUP2
ZN*
ZN*
ZN*
PUP2
PUP1
PUP1
PUP1
PUP2
PUP2
UN*

Povečanje v ha

Način urejanja

0,7
-4,13
4,13
0,84

0,4
0,88
5,00

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P4 KS ŠALKA VAS
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

K1
K2
K3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
R1

K
K
K
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
R

KGP Kočevje
Zg. Cvišlerji
Za hlevom
Željne
Klinja vas
Sp. Cvišlerji
Onek
Koprivnik
Laze pri Oneku
Zg.Cvišlerji
Mačkovec
Žaga Rog
Koprivnik II
Željne II

Nova povr. v ha

3,52
1,66
4,24
22,68
12,78
10,21
7,32
9,72
4,76
2,72
6,32
6,0
3,12
1,21

6,0
3,12
1,21

PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
UN*
UN*
PUP2

Povečanje v ha

Način urejanja

5,5

PUP SV
PUP SV
PUP JZ
PUP JZ
PUP JZ

0,4
0,9
1,25
0,8
-3,12
0,49
0,20

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P5 MESTO KOČEVJE
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

ŽP
K1
K2
K3
K4
M3

I
K
K
K
K

5,36
23,88
11,4
1,2
5,5

D
K
O,S,D
O,S,D
P,OB,
P,OB
P,OB
R
R

17,48
1,2
13,00
14,08
82,50
27,52
18,00
149,2
35,48

K5
M1
M2
P1
P2
P3
R1
R2

Želez.postaja
Prisojne njive
Ob grajski poti
Pod gozdom
Dolga vas
Pristava
Arboretum
Šalka vas
Mestno jedro S
Mestno jedro J
Lik Breg
Melamin
Reška cesta
Jezero
Stadion

Nova povr. v ha

19,86

UN*
PUP SV
PUP JZ
PUP JZ
PUP SV
PUP SV
PUP JZ
UN*
PUP JZ
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Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

S10
S11
S2
S16
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Z1
Z2
Z3
Z4
S12
Z5
Z6
Z7
S13
S14
S15
S17

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S,D
E,K,G
KOM
R
K,G
S
Z
Z
Z
S
S
S
S

Podgorska ul.2
Dolga vas
Trata I
Trata II
Kočevje mesto
Šalka vas
Roška cesta
Podgorska ul.1
Mestni log
Strelišče
Mestni log 1
El.koridorji
Pokopališče
Pri strelišču
Dolga vas
Turjaška
jama Kobel
Željenska jama
Titov park
Mestni log II
Mestni log III
K Rinži
Tri hiše

Nova povr. v ha

Povečanje v ha

Način urejanja

9,6
39,28
20,46
9,48
40,76
68,08
16,32
10,64
26,64
11,80
19,96
22,75
15,76
16,32
5,8
4,00
4,48
3,04
2,2
14,36
15,6
2,92
1,12
787,17

0,8

-19,77
-1,12

PUP JZ
PUP JZ
PUP SV
ZN*
PUP JZ
PUP SV
PUP JZ
PUP JZ
PUP JZ
PUP JZ
ZN dop.
PUP SV
UN*
PUP JZ
PUP JZ
ZN*
PUP SV
PUP SV
PUP SV
ZN*
ZN*
ZN(99/99)

Nova povr. v ha

Povečanje v ha

Način urejanja

3,66
3,36
2,56
5,94
7,48
23,0

0,67

PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
ZN dop.

Nova povr. v ha

Povečanje v ha

Način urejanja

22,76
3,36
17,91
2,71
6,52
14,24
27,12
11,28
12,46
6,8
6,64
5,12
5,16
6,32
0,88

+3,80

PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP KOČ.R.
UN*
PUP3
UN*
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3

1,04
9,48

0,12

3,0
1,12
20,03

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P6 KS KOČEVJE MESTO
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

S1
S2
S3
S4
S5

S
S
S
S
S

Mahovnik sp.
Mahovnik sr.
Mahovnik zg.
Mahovnik
Novi Mahovnik

0,7
1,33

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P7 KS KOČEVSKA REKA
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S16
S17

S
S,K
S
S,K
S,T
S
S,P
T,R,ZD
S,K
K,T
T
S,K
K
S,K,OB
S,K

Sp. Briga
Gor. Briga
Morava
Mlaka pri Kočevski Reki
Koče
Štalcerji
Kočevska Reka
Borovec
Novi Lazi
Sp.Primoži
Rogati hrib
Inlauf
Ravne
Podlesje
Ograja

0,23
0,07

0,12
1,9
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Šifra naselja Ime naselja

SN14
S19
P1
M1
K3
SN1
SN3
SN4
SN5
SN6
SN11
SN8
SN9
SN10
SN7
SN12
SN18
R1

Gor. Turkova
Draga
Gotenica
Koč.R.Žaga
Gotenica
Štalcerji
Mokri potok
Pleš
Prežulje
Zg.Pokštajn
Sp.Pokštajn
Preža
Iskrba
Ferderb
Lapinje
Dragarji
Sadni hrib
Muha vas
Borovec-golf
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Nova povr. v ha

Povečanje v ha

Način urejanja

2,44
16,12
11,80
12,80
1,63
5,94
0,56
8,00
0,7
0
4,52
1,46
0,92
0,8
1,28
0,24
0,80

-1,20

PUP3
PUP3
PUP3
UN*
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
PUP3
UN*

S
S
P
S,D
K,OB,P
ON
ON
ON
ON
ON
ON
L
ON
L
L,R,K
ON
T,V
T,D

0,6

-2,1

0,18
-1,8
+0,04

219,29

1,84

Nova povr. v ha

Povečanje v ha

Način urejanja

0,38

PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
PUP2
UN
PUP2
PUP2
PUP2
UN*
PUP2
UN*
UN*

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P8 KS IVAN OMERZA
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

K2
P1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S8
R1
SN1
01
02

K,S
P
S
S
S
S
S,K
S
S,K,OB
T,D
T,S,OB,K
KOM
KOM

Kočarji
Mozelj bet.
Mozelj
Črni potok
Zajčje polje
Livold
Sp. Log
Knežja lipa
Rajndol
Smučišče Dolga vas
Kačji potok
Odlagališče odpadkov
Šahen-Novo odlagališče

3,4
1,76
6,64
8,08
4,2
20,92
8,10
3,8
3,1
6,0
2,70
1,6
14,40
84,7

6,0
2,1
8,48

UREDITVENA OBMOČJA V PLANSKI CELOTI P11 KS POLJANSKA DOLINA
Šifra naselja Ime naselja

Namembnost

P1
T1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

P
T
S
S,T
S
S
S
S
S
S
S
S
S,T
S

Predgrad
Camp Dol
Nemška loka
Dol
Laze
Predgrad
Jelenja vas
Paka
Brezovica
Vimolj
Čeplje
Zadrc
Sp.Bilpa
Vrt

Nova povr. v ha

2,32
0,4
4,1
1,96
6,08
18,36
2,28
0,78
2,24
2,4
2,36
5,4
2,17
0,68
51,53

Povečanje v ha

0,1

1,05
1,15

Način urejanja

PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
UN*
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
PUP4
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9. Prometno omrežje
Zasnova prometnega omrežja cest, železnice in MMP
je prikazana na karti št. 5 Zasnova prometnega omrežja.
Osnovni cilj razvoja prometa v občini je izgrajevanje
optimalne strukture prometnega omrežja in čimboljša vključitev v državni prometni sistem ter povezovanje le tega z
mednarodnim prometnim sistemom.
Glede na izredno slabo stanje cestnega omrežja v Občini Kočevje, si zastavljamo kot eno osnovnih nalog intenzivnejšo modernizacijo cest, kar bo tudi pogoj za hitrejši razvoj
manj razvitih področij ter pogoj za varen, ekonomičen in
hiter prevoz potnikov in blaga na področju občine. Glede na
omejene možnosti financiranja, bo potrebno zagotoviti tudi
državna sredstva.
V cestnem prometu bomo predvsem zagotavljali povezavo Kočevja z Ljubljano, Novim mestom, Belo krajino in
Republiko Hrvaško, kar bomo dosegli z novogradnjami in
modernizacijami vseh navedenih cestnih povezav, kar je tudi
eden izmed osnovnih pogojev povezanosti Občine Kočevje
z ostalimi regionalnimi središči.
Upoštevati je potrebno določila uredbe o kategorizaciji
državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98), ki določa in razglaša državne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe
glede na vrsto cestnega prometa.
Poleg teh usmeritev pa bomo posvetili večjo pozornost
vzdrževanju cest, izvajanju ojačitev na že moderniziranih
cestah in izvajali rekonstrukcije mostov. Določili bomo najprimernejšo traso obvozne ceste za mesto Kočevje ter naselje Šalka vas ter pripravili dokumentacijo. S pretehtano
izbiro trase obvoznice se bomo izognili prometnim šokom v
mestnem jedru. Trasa obvoznice se bo izbirala na podlagi
kriterijev: zasnove mesta Kočevje in naselja Livold, in sicer:
– primerna oddaljenost od stanovanjskih objektov,
– okolica ceste mora biti urejena v skladu s krajino.
– cesta naj razbremeni mesto in stanovanjske predele
tovornega prometa
– cesta naj v največji možni meri obide stanovanjske
dele.
Dokončali bomo izgradnjo lokalne ceste Kočevje–Koprivnik.
Za boljšo prehodnost področja Občine Kočevje, ureditev prometne povezave obkolpskega dela občine z notranjostjo, ureditev prometa v mestu Kočevje in okolici se bodo
izvedli naslednji posegi:
– ureditev državne ceste G-II-106,
– rekonstrukcija in modernizacija lokalnih cest Rajndol
– Podlesje – Lapinje – Laze in priključka lokalne ceste
Podlesje – Rogati Hrib (P7, 8),
– rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Knežja
Lipa – Spodnji Log (P8),
– posodobitev lokalnih cest v KS Poljanska dolina
(Nemška Loka – Vimolj – Kralji) (P11) in KS Stara cerkev
(Mala gora – Vrbovec – Polom – Seč),
– rekonstrukcija ceste Šalka vas – Željne – Rog –
Podturn (P4, 5, 6),
– izgradnja obvoznice za mesto Kočevje in naselje Šalka vas (P4, 5, 6),
– modernizacija vaških cest v KS Ivan Omerza Livold
(P8),
– izgradnja garaž v stanovanjskih soseskah, parkirnih
prostorov za tovorna vozila (P2, P5),
– izgradnja pločnikov iz mesta Kočevje do Livolda (P5),
– izgradnja kolesarskih stez v Kočevju in povezava s
primestnimi naselji.
Za potrebe železniškega prometa se predvideva povezava ŽP Kočevje z ŽP v sosednji Republiki Hrvaški.
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10. Telekomunikacijsko in poštno prometno omrežje
Področje zvez bo sledilo sodobnim tehnično tehnološkim in organizacijskim tokovom.
PTT zmogljivosti bodo razširjene in modernizirane.
Nadzemno kabelsko omrežje na območju občine bo
grajeno v omejenem obsegu, nadzemne telekomunikacijske linije z golimi vodniki pa bodo v celoti opuščene in
odstranjene. S plani se varujejo obstoječi linkovski koridoriji. Za deficitarna področja občine je predvidena ojačitev
radijskih signalov. Na Lovskem vrhu je določena lokacija za
postavitev stolpa na katerega se bodo lahko navezovali vsi
uporabniki. Gradnja novih pretvornikov ni dovoljena. Vsi zainteresirani uporabniki se morajo priključiti na obstoječi pretvornik.
Vse naročniške linije, ki segajo na ozemlje sosednje
države, se bodo prestavile na slovensko stran. Povečalo se
bo število telefonskih priključkov na območju KATC Stari
Log, KS Šalka vas in KTC Predgrad. V več manjših naseljih
se bodo speljale naročniške linije.
Zasnova PTT omrežja je prikazana na karti št. 7 Zasnova PTT omrežja.
11. Energetsko omrežje
Zasnova energetskega omrežja je prikazana na karti št.
6 Zasnova energetskega omrežja.
Na področju komunalne energetike bomo zagotovili
toplotno preskrbo mesta Kočevje z uporabo biomase v skladu s projektom SORTE in programom ECOS OUVERTURE/PHARE. Potrebno bo preučiti možnost priključitve na
magistralni plinovod, ki bo potekal preko Slovenije iz Italije v
vzhodne države. V vodilnih naseljih izven mesta Kočevje se
bomo preusmerjali iz tekočih goriv na trda goriva (biomasa),
tako pri individualni kot pri družbeni gradnji. Ravno na tem
področju pa bomo posvetili vso pozornost varovanju okolja.
Dolgoročna energetska politika v Občini Kočevje bo
torej temeljila na smotrnem gospodarjenju z energijo in tehnoloških izboljšavah. Poleg tega pa bo potrebno v večji
meri in racionalneje izkoriščati obstoječe komercialne vire
energije (lesni odpadki, sekundarni odpadki, premog itd.),
kot tudi nove vire energije (bioenergija). Ne gre torej za
linearno varčevanje z energijo, temveč za varčevanje v smislu tehnično-tehnoloških izboljšav.
11.1 Elektroenergetsko omrežje
V dolini reke Kolpe se bodo rušili daljnovodi, ki potekajo preko ozemlja sosednje države in so navezani na hrvaški
energetski sistem. Zgradili se bodo novi daljnovodi, ki bodo
povezani z električnim omrežjem, ki ga upravlja Elektro –
Kočevje. Speljani bodo tudi v manjša naselja.
Zgradili bomo 20 KV priključni daljnovod TP na betonskem drogu in preuredilo NN omrežje za naselja: Slovenska
vas, Zg. Mahovnik, Šalka vas – sever, Livold – vzhod, Brezovica, Jelenja vas, Bilpa, Lapinje, Nemška Loka in Bukova
Gora. Zgradili bomo priključni DV in TP na betonskem drogu
za naselje Staro Brezje in Mačkovec.
Obnovili bomo NN omrežje v naselju Čeplje. Na vizualno zelo izpostavljenih mestih kot je dolina reke Kolpe ter
odprte kmetijske površine, je daljnovode potrebno prestaviti
v zemljo. Za izgradnjo in rekonstrukcijo vodov si je potrebno
pridobiti soglasje pristojne službe za urejanje prostora občine Kočevje.
V manjših naseljih bomo zgradili in postavili javno cestno razsvetljavo.
4.11.2. Toplovodno ogrevanje
Zgradili bomo II. fazo toplovoda v mestu Kočevje.

Uradni list Republike Slovenije
4.11.3. Plinovodno ogrevanje
Kolikor bo mogoče se bomo priključili na regionalno
omrežje zemeljskega plina, ki bo potekalo preko naše države iz Italije v Rusijo. Za posamične zgradbe ali več le teh je
možna izgradnja sistemov za individualno ogrevanje na utekočinjeni naftni plin preko vgrajenega hišnega kontejnjerja.
Pri večstanvanjskih objektih je možno postaviti največ dva
kontejnerja.
12. Komunalno gospodarstvo – ravnanje z odplakami
Osnovne naloge na tem področju bodo odvajanja in
čiščenje odpadnih voda zaradi zaščite okolja in zagotovitev
komunalnega standarda ter sanitarno higienske varnosti občanov. Prednost bo imela izgradnja kanalizacije na že urbaniziranih območjih na desnem bregu Rinže (Podgorska ulica, Gaj), v Šalki vasi ter razširitev CČN – II faza. Zgradili
bomo kanalizacijo v Rožni ulici na C. na Stadion za območje
Trate in Mestnega Loga. V Kočevski Reki bomo ojačali
kanalizacijski sistem.
Na področju komunalnega gospodarstva bomo težili k
hitremu in enakomernemu razvoju Kočevskega polja.
Zastavljeni cilji tega komunalnega področja so:
– zaokrožitev kanalizacijskih sistemov z dogradnjo primarnih zbiralnikov, čiščenjem odpadnih voda v čistilnih napravah,
– kanaliziranje že urbaniziranih in kanalizacijsko deficitarnih predelov v večjih naseljih,
– odvodnja odpadnih voda proizvodnih in drugih onesnaževalcev z javnim sistemom le pod pogojem, da le-ti
izvedejo predčiščenje svojih odpadnih voda.
Razvojna politika na področju urejanja kanalizacije bo
usmerjena v izgradnjo omrežja v mestnih območjih in urbaniziranih naseljih ter tudi tam, kjer se pojavlja možnost onesnaževanja podtalnic in drugih vodnih virov.
Ureditve in sanacije pokopališč bodo nemoteno vklopljene v izgled krajine.
Zgradili bomo kanalizacijo za naselja Dolga vas, Livold
in Mesti Log, Šalka vas, Mlaka in za naselja v KS Poljanska
dolina.
Staro odlagališče odpadkov bomo v Mozlju sanirali.
Za novo odlagališče odpadkov so kot možne predvidene lokacije v Šahnu, Riglju in peskokopu Mozelj. Opravljene
so bile že manjše hidrogeološke in geološke raziskave na
območju Riglja, Starega Brega in Grintovca.
Razširil se bo peskokop v Mozlju, pokopališče v mestu
Kočevje, določila se bo lokacija za deponijo in žaganje drv.
Postavili bomo mrliške vežice v Novih Lazih, Kočevski Reki
ter Vidmu v Poljanski dolini. Razširila se bo mreža javne
razsvetljave, uredila javna parkirišča za osebna in zlasti tovorna vozila.
Sanirali bomo vodotok reke Kolpe (drugi razred onesnaženja vodotoka).
Posebna pozornost bo namenjena tudi kontroli in preprečevanju nastajanja odpadnih voda zlasti v proizvodnih
objektih, ki so sedanji ali pa potencialni onesnaževalci voda.
Na tem področju bo zlasti prioritetno reševanje kmetijstva z
dolgoročno določitvijo sistemov, ki bodo zadrževali odpadne snovi in jih gospodarsko uporabljali za nadaljnjo proizvodnjo-bioenergija.
Posodobili in razširili bomo otroška igrišča, javne parke, drevorede in zelenice.
13.1. Zaščita in reševanje
Pri namenski rabi prostora je potrebno upoštevati določila zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94) in v skladu z njim opredeliti
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zaščitne ukrepe ter enotne kriterije za zaščito in reševanje
ter navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in
zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).
Grafični prikazi območij namenske rabe prostora za
področja obrambe in zaščite so prikazani v posebnem elaboratu in so sestavni deli prostorskega plana.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je sistem,
ki obsega varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pred
nevarnostmi v vojnem ali izrednem stanju.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
organizirajo države in občine kot enoten sistem, katerega
glavni cilj je zmanjševanje števila naravnih in drugih nesreč
ter preprečevanje oziroma zmanjševanje njihovih posledic.
Težišče njegovega delovanja je v občinah.
Sistem varstva pred naravnimi nesrečami in drugimi
nesrečami temelji na odgovornosti države in občine za odpravljanje nevarnosti naravnih in drugih hudih nesreč ter
preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic. Temelji
tudi na obveznostih gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacijah za izvajanje nujnih ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in premoženja v okviru njihove dejavnosti ter na
samoodgovornosti prebivalcev za njihovo osebno in premoženjsko varnost.
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so.
1. proučevanje in spremljanje nevarnosti,
2. načrtovanje in izvajanje preventivnih ukrepov,
3. vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti,
4. opazovanje in obveščanje o pretečih nevarnostih in
nesrečah,
5. reševanje in pomoč,
6. odpravljanje posledic nesreč,
7. sodelovanje v mednarodnih akcijah reševanja in pomoči.
Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in
reševanje obsega:
– izdelavo ocen ogroženosti,
– izdelavo načrtov zaščite in reševanja,
– načrtovanje in izvajanja ukrepov,
– organiziranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč,
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje
in pomoč,
– zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter
– zaščito pred požari v varovalnih gozdovih v Obkolpju
ter na Rudniškem jezeru.
13.2. OBRAMBA
V skladu z navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS,
št. 23/94) so v posebnem elaboratu, ki je sestavni tega
plana, določena območja in objekti izključne in sočasne
rabe za potrebe Ministrstva za obrambo.
14. Opredelitve za uresničevanje prostorskega plana
Na vseh področjih urejanja prostora bomo sprejemali
takšne ukrepe, ki bodo vodili k uresničevanju zastavljenih
ciljev glede urejanja prostora. Merila, načela in pogoje za
urejanje posameznih območij bomo natančneje določili v
posameznih prostorskih izvedbenih aktih. Za ureditveno območje mesta Kočevje so to merila, načela in pogoji določeni
v UZ ter PUP za JZ in SV del mesta Kočevje. Za ostali del
občine določila in kriteriji opredeljeni v PUP1, PUP2, PUP3,
PUP4tako za odprti kot urbanizirani prostor.
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15. Usmeritve glede načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Dolgoročne strokovne podlage in evidence podatkov o
prostoru oziroma o omejitvah pri posegih v prostor so osnova dolgoročnih usmeritev glede načinov urejanja posameznih območij s prostorsko izvedbenimi akti. Ob upoštevanju
usmeritev dolgoročnega plana se s prostorskimi izvedbenimi akti v srednjeročnem družbenem planu podrobneje obdelajo sprejete odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij
ter drugih posegov v prostor.
Akti za urejanje prostora so prikazani v karti št. 4 Zasnova sanacij, zasnova urbanega omrežja in načinov urejanja.
Središča naselij in območja prenove se bodo urejala z
ureditvenimi načrti. Za nenačeta območja kompleksne gradnje bodo izdelani zazidalni načrti. Ostala naselja se bodo
urejala s PUP. Pomembnejše naloge na področju infrastrukture bomo urejali z LN (lokacijskimi načrti). Kjer bo mogoče
bo pri izdelavi novih PIA upoštevana že izdelana urbanistična
dokumentacija.
Načini urejanja za vsa ureditvena območja so prikazani
v tabelah v poglavju 4.8.3. razvoj naselij. Območje Občine
Kočevje je razdeljeno na štiri večje prostorske enote, ki
imajo podobne krajinske in morfološke značilnosti in razvojne usmeritve. Območje urbanistične zasnove mesta Kočevje obsega plansko celoto P5 in se ureja z dvema PUP, in
sicer:
1. PUP za SV del mesta Kočevje (Uradni list RS, št.
42/94)
2. PUP za JZ del mesta Kočevje (Uradni list RS, št.
23/91).
Za naselje Kočevska Reka je prav tako izdelan PUP za
naselje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94).
Celotno območje občine se tako deli na štiri planske
celote, ki se urejajo z naslednjimi PUP:
– PUP 1 Kočevski Rog, ki obsega planske celote: P2del (vzhodni del do Male Gore, KS Stara Cerkev), P4-del
(KS Šalka vas)
– PUP 2 Kočevsko Polje (Uradni list RS, št. 64/95), ki
obsega planske celote in sicer P2-del (zahodni del KS Stara
Cerkev), P4-del (zahodni del KS Šalka vas), P6 (KS Kočevje
mesto, ki leži izven območja urbanistične zasnove mesta
Kočevje), P8 (KS Ivan Omerza).
– PUP 3 KS Kočevska Reka, ki obsega plansko celoto
P7-del (KS Kočevska Reka brez naselja Kočevska Reka)
– PUP 4 Obkolpje, ki obsega plansko celoto P11(KS
Poljanska dolina).
S PUP se ne urejajo območja, ki se urejajo z veljavnimi
prostorskimi izvedbenimi načrti:
– ureditveno območje naselja Livold – UN (Uradni list
SRS, št.34/88),
– ureditveno območje Mestni log I se ureja z ZN (Uradni list SRS, št. 23/86)
– ureditveno območje K Rinži (S15) z ZN (Uradni list
RS, št. 68/99).
Ureditvena območja naselij in druga ureditvena območja, kjer se predvidevajo večji posegi v prostor se bodo
urejali z zazidalnim načrtom – ZN, ureditvenim načrtom –
UN ali lokacijskim načrtom – LN.
Z zazidalnimi načrti (ZN)se bodo urejala naslednja ureditvena območja:
– P2/S6 Mala Gora,
– P2/S15 Širitev Gorenje,
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– P2/S16 Širitev Koblarji,
– P2/S17 Širitev Breg,
– P2/S18 Koblarji II,
– P5/S12 Turjaško naselje,
– P5/S16 Trata II,
– P5/S13 Mestni Log 2,
– P5/S14 Mestni Log 3,
– P6/S52 Novi Mahovnik,
Z ureditvenimi načrti (UN) se bodo urejala naslednja
ureditvena območja:
– P2/O1 odlagališče Rigelj,
– P2/T1 Jasnica,
– P4/S10 Koprivnik II,
– P4/S9 Žaga Rog,
– P5/M3 Pristava Arboretum,
– P5/R1 Rudniško jezero,
– P5/Z3 pokopališče,
– P7/S8 Borovec,
– P7/R1 golf igrišče Briga,
– P7/S10 Spodnji Primoži,
– P7/M1 Gotenica-vadbeni center,
– P8/O1 odlagališče odpadkov Mozelj,
– P8/O2 Šahen,
– P8/R1 smučišče Dolga vas,
– P11/S3 Laze v Poljanski dolini.
Za predvideno obvoznico Kočevja bodo izdelani predhodni dokumenti (primerjava variant), na osnovi izbrane variante pa se bo izdelala lokacijska dokumentacija.
16. Urbanistična zasnova mesta Kočevje
Splošno:
Urbanistična zasnova Kočevje kot sestavina dolgoročnega plana podrobneje opredeljuje urejanje prostora v ureditvenem območju mesta, kjer v dolgoročnem obdobju do
leta 2000 načrtujemo razvoj in širitev občinskega središča.
Ureditveno območje mesta Kočevje se nahaja pretežno v KS Kočevje – mesto, le del (Šalka vas) pa leži v
sosednji KS Šalka vas. Skupna površina obsega 672,46 ha
zemljišč, v sklopu tega pa so prišteta tudi kmetijska zemljišča (21,44 ha), ki jih zaradi specifične centralne lege nismo
mogli izločiti iz ureditvenega območja. Glede na lego v neposredni bližini urbanega tkiva, predvidevamo za te površine
specifičen režim obdelovanja.
Glavni kriterij določitve meje urbanistične zasnove predstavljajo v preteklem srednjeročnem planu opredeljena trajno varovana kmetijska zemljišča, ki s treh strani omejujejo
ureditveno območje mesta. Le na jugozahodu so strma pobočja Stojne tisti dejavnik, ki določa mejo urbanistične zasnove.
Tako opredeljeno območje urbanistične zasnove zajema vse tiste površine, ki so že v dosedanjem razvoju izkazovale mestni značaj, z izjemo Mestnega Loga, kjer se urbanizacija širi na gozdne površine.
Interesi in cilji – mesto Kočevje ostaja še naprej glavno
središče občine Kočevje. Kot tako bo pri svojem razvoju
upoštevalo interese in cilje, ki bodo imeli funkcijo za celotno
občino.
Vse odločitve in posegi bodo ocenjeni glede na možne
vplive na vrednote naravnega in grajenega okolja in na optimalno podreditev ekološkim in krajinskim možnostim.
Urbanistični koncept bo poleg možnosti širitve stavbnih
zemljišč zagotovil tudi urejanje površine za šport in rekreacijo.
Uredili bomo prometni režim, povečali kapacitete komunalnega omrežja ter s prostorskimi izvedbenimi akti določili merila in pogoje za skladno rast urbanega tkiva ter kvalitetno prenovo obstoječih objektov.
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Prostorski izvedbeni načrt, ki bo urejal zazidalne otoke
ob Rinži za izgradnjo športne dvorane ali stanovanjske soseske mora kot obvezno sestavino vsebovati tehnično rešitev
sanacije zemljišč ob visoki talni vodi.
Na območju strnjenega mestnega središča bomo z
rekonstrukcijo, sanacijo in revitalizacijo izboljšali rabo površin in grajenih struktur.
Usmeritve za razvoj servisnih, oskrbnih, storitvenih, proizvodnih dejavnosti Občine Kočevje ostaja in se še dodatno
razvija kot upravno, oskrbno in zaposlitveno središče občine, kjer se bodo izpolnjevale potrebe po pretežnem delu
stanovanjskih, oskrbno storitvenih, proizvodnih in družbenih
dejavnosti.
Uvajali bomo organizirano in usmerjeno stanovanjsko
gradnjo. Prostor bo kvalitetno komunalno opremljen, estetsko skladen in racionalno izrabljen.
Predvidevamo koncentracijo različnih interesov za oživitev in ojačitev poslovnih, servisnih, storitvenih in oskrbnih
dejavnosti.
Kapacitete obstoječih oskrbnih in storitvenih dejavnosti so temeljile na zadovoljevanju potreb občine. V sistemu
podpiranja tržnih meril bomo te dejavnosti usmerili tudi v
širši prostor s konkurenčno ponudbo.
Predvidevamo površine za izgradnjo novih stanovanjskih kapacitet.
Za ureditev mesta Kočevje bo potrebno zapolniti vrzeli
v infrastrukturni opremljenosti – promet, energetika, vodovod, kanalizacija, poštno in telekomunikacijsko omrežje.
Zasnova organizacije dejavnosti
Jedro mesta Kočevje bomo še dodatno opremili z vsemi družbenimi dejavnostmi in ustvarili kvalitetno poslovno
središče občine. Oskrbne in storitvene dejavnosti bomo
vključili v širitvena območja ter s tem v novih predelih obogatili utrip dneva – nastajanje trgov in ulic kot osnovnih elementov mesta.
Individualna stanovanjska gradnja se priključuje že obstoječim jedrom pozidave enakega tipa.
Proizvodno območje – P5/P1, P5/P2 in P5/P3 –
Podjetniška cona, Itas, Avtokočevje – Melamin, proizvodna
cona v Mrtvicah je omejeno na več lokacij ter ima do leta
2005 dovolj možnosti za širitev, ob smotrni izrabi obstoječih
objektov in prostora, ki je namenjen za širitev.
Storitvene in servisne dejavnosti se bodo pospešeno
razvijale. Željeno je, da se drobna mirna obrt umakne v
predele individualne stanovanjske gradnje.
Urbanistična zasnova mesta Kočevje obsega velike rekreacijske potenciale, ki jih bomo primerno uredili. Posebni
problem je stihijsko in nepovezano urejena okolica jezera,
kjer predvidevamo sanacijo obrežnih zemljišč in ureditev
zelenih površin – sklenjen okoli jezera.
Zasnova namenske rabe prostora
a) Zasnova razporeditve stanovanj
V kartnem gradivu urbanistične zasnove mesta Kočevje
so opredeljene površine obstoječe stanovanjske gradnje in
predvidene stanovanjske gradnje. Z večanjem kapacitet bomo nadaljevali v treh oblikah.
– neprofitna in socialna stanovanjska gradnja – Turjaško naselje II
– strnjena in individualna stanovanjska gradnja – Mestni log, Dolga vas, Zg. Cvišlerji,
– posamezne proste površine v mestu.
Z večanjem oddaljenosti od centra mesta se manjša
gostota poselitve. Ostale mestne predele bomo zapolnjevali
s plombnimi pozidavami, izboljševali obstoječi stanovanjski
potencial z rekonstrukcijami, sanacijami in revitalizacijami. V
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novi poselitvi bomo s tipom parcelacije in urejanjem prometnih površin ohranjali posamezna območja gozdnih površin –
ohranitev elementov tipične krajine, kar bo spodbuda za
stanovalce, da bodo ureditev javnih površin kontinuirano
nadaljevali v vrtovih ter jih nadgrajevali s kultivacijo zemljišča.
b) Razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti: z izboljšanjem prostorskih kapacitet in boljšo kvaliteto storitev bomo ojačali mestno jedro glede vseh treh vrst
dejavnosti. Oskrbne in storitvene dejavnosti bomo vpeljali
tudi v širši mestni prostor glede na potrebe in možnosti.
c) Proizvodne dejavnosti
Območja industrije so komunalno ugodno opremljena
ter lahko prenesejo nove investicijske načrte glede tehnologije in novih kapacitet. S propadom vseh velikih proizvodnih
obratov v postopku lastninjenja so iz velikih proizvodnih con
P5/P1, P5/P2 in P5/P3 nastala degradirana proizvodna
območja z velikimi prostimi površinami, ki niso izkoriščene v
samem središču mesta. En del proizvodnje se pomika v
Mrtvice. S spremembo namembnosti ter degradiranih območij bomo namenili ta prostor razvoju oskrbnih, servisnih ,
poslovnih in storitvenih dejavnosti. Tako se bodo degradirana območja sanirala in uredila zapuščene cone v nova poslovno-trgovska in gostinska središča.
Načrtovane širitve bodo upoštevale vse vidike možnih
negativnih vplivov in posledic na okolje, tako mesta kot
občine.
d) Infrastrukturni objekti in naprave
Mesto Kočevje ima dovolj energetskih kapacitet. Potrebna bo povezava do novih potrošnikov. Vsa nova naselitvena jedra bodo imela zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki
bo navezano na razširjeno čistilno napravo.
Cestno omrežje mesta Kočevje ni prilagojeno sodobnemu tranzitnemu prometu. Določili bomo traso in izpeljali
izdelavo projekta za obvoznico ter jo vključili v prostor mesta
kot čim manj motel element. Ob izdelavi projekta same trase
bomo načrtovali tudi vse spremljajoče dejavnosti, ki sodijo v
obcestni prostor in proste zelene površine, ki bodo mejile
na obvoznico. Z načrtnimi ukrepi bomo zagotovili minimalne
negativne vplive na prebivalce mesta (hrup, neprimerna križanja, vizualna emisija).
e) Proste in zelene ter športne površine
Rast in razvoj mesta zahteva ustrezne količine najkakovostnejšega naravnega prostora tako za potrebe splošnih
javnih zelenih površin, kakor tudi za razvoj telesno-kulturne
dejavnosti in turizma. Osnovni namen je v okviru mesta
ohraniti prvine, naravnega okolja v tesni povezavi z okoliško
krajino. Uredili in hortikulturno zasadili bomo glavne dostopne in vpadne poti v mesto Kočevje.
Pristojni organ Občine Kočevje bo izdelal in vodil kataster urejanja, varstva in vzdrževanja javnih zelenih površin v
Občini Kočevje. Z odlokom se določi način urejanja teh
površin.
Posebno skrb bomo posvetili vzpostavitvi zelenega sistema mesta v obliki sklenjenega pasu zelenih površin od
gozdnatih pobočij Stojne do kompleksa kvalitetnih kmetijskih zemljišč, ki na severu omejujejo ureditveno območje. V
ta zeleni sistem se vključujejo od juga proti severu:
– kmetijske travniške površine v južnem delu mesta,
– osrednji športno-rekreacijski center ob Rinži,
– obširen pas travnih površin na Marofu, vključujoč
tudi drevesnico,
– parkovne površine ob Ljubljanski cesti od Rinže do
železnice,
– parkovne in športno-rekreacijske površine SZ od
Trate,
– osrednja rekreacijsko-parkovna površina rudniškega
jezera
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– sistem ureditve otroških igrišč po predhodno izdelani
strokovni podlagi.
Poleg teh elementov odprtega prostora so velikega
pomena še:
– sklenjen kompleks njivskih površin med železnico in
jezerom,
– obrežje Rinže,
– pokopališče,
– drevoredi in manjši javni parki in zelenice,
– zelene površine v sklopu stanovanjske zazidave,
– športne površine v Gaju ter izgradnja športne dvorane.
Posebno vlogo ima v sklopu prostih in zelenih površin
mesta območje rudniškega jezera, ki bo s svojimi programom postal pomemben rekreacijsko-turistični center ne le
za prebivalce Kočevja, temveč tudi za ostale občane Občine
Kočevje, pa tudi za turistične obiskovalce izven občine. V
sklopu rekreacijsko turističnega centra predvidevamo ureditev površin za kampiranje, športnih površin (tenis, nogomet,
košarka ipd.) in površin za obvodno rekreacijo z možnostjo
ribolova, jadranja na deski in čolnarjenja. Uredili bomo kopališče ob Jezeru. Zgradili bomo turistično-gostinske objekte ter revitalizirali nekatere rudniške objekte za organiziranje
kulturnega programa.
Urbanistična zasnova mesta Kočevje – proste in zelene površine leta 2000
Elementi

1. Njivske in travniške površine
2. Poraščene in gozdne površine,
pasivna rekreacija
3. Športno rekreacijske površine
4. Rekreacija ob vodotokih
5. Parkovne površine
6. Kampiranje (turistično, taborniki)
7. Pokopališče
8. Drevesnica

Površine – ha

41,57

134,0
28,0
7,5
31,75
9,5
4,25
6,0
262,75
Za ureditev območja rudniškega jezera, kakor tudi za
ureditev drugih večjih sklenjenih zelenih in prostih površin,
je obvezna izdelava prostorske izvedbene dokumentacije.
S takim sistemom zelenih in prostih površin zagotavljamo v dolgoročnem planu ustrezne in zadostne površine za
vse vrste rekreacije v naravi, športne in rekreacijske obveznosti, poleg tega pa bomo spodbujali vzdrževanje zelenih
površin v sklopu stanovanjskih sosesk.
Opredelitev za uresničevanje urbanistične zasnove
Izdelali bomo programske zasnove za izdelavo izvedbenih načrtov za vsa območja kompleksnejše gradnje in
območja prenove. Opredelitve območij ter vrste načinov
urejanja so prikazane v kartografskem gradivu.
1. Temeljne usmeritve za varovanje naravne in kulturne
dediščine ter krajinskih vrednot:
Objekti in območja kulturne dediščine se morajo vzdrževati in urejati na osnovi smernic spomeniško varstvene
službe. Vsi posegi, ki imajo lahko karkšenkoli vpliv na ambientalno kvaliteto območja spomenika, jo morajo upoštevati
in izboljšati. V pomoč navedenemu cilju, je potrebno pridobiti strokovne podlage pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine, LRZVNKD.
Vse ambientalno značilne zelene površine se morajo
varovati in dopolnjevati z novo primerno zasaditvijo. Za vse
zelene površine velja, da morajo ohranjati ali dobiti osnovne
elemente parkovnih ali rekreacijskih površin, kot so: komunikacijska povezava z mestnim jedrom ter sprehajalne ali
kolesarske poti s počivališči.

Urejanje centra mesta Kočevje mora upoštevati značilnosti posameznih enot območja ter temu primerno predvideti način prenove in dopolnilne gradnje (Trg zbora odposlancev).
Glede na frekventnosti območja, možnosti dostopa in
opremljenosti objekta, bomo načrtovali razporeditev oskrbne, družbene in storitvene dejavnosti.
2. Usmeritve za arhitekturno oblikovanje naselja:
Vsi posegi v center naselja naj izboljšajo vsebinske in
ambientalno estetske kvalitete trgovin in ulic ter s tem ustvarijo kvaliteten bivalni prostor.
Novi stanovanjski predeli morajo poleg kvalitetne prometne rešitve vsrkati tudi del mestotvornih dejavnosti, kar
mora biti prostorsko in oblikovalsko čitljivo.
Načini gradbenega poseganja morajo stremeti za čim
skladnejšim izgledom mesta – barve, materiali, osnovni gabariti, orientacija, tip gradnje. Poudarjena mora biti simbolnost in semantična čitljivost prostora in objekta, kar naj se
doseže z variacijami na osnovne značilnosti okoliške istovrstne gradnje ali z novim oblikovalskim pristopom, vendar
mora biti rezultat kvalitetna izboljšava obstoječega stanja.
3. Prikaz UZ:
Urbanistična zasnova je prikazana na karti št. 9 ter
obsega naslednje tematike:
– namenska raba (obstoječe in predvidene površine)
– načini urejanja (podane so razmejitve območij, ki se
bodo urejale s prostorskimi izvedbenimi akti),
– prometna infrastruktura (prikazani so predvideni posegi za ureditev cestnega omrežja),
– komunalna infrastruktura,
– omrežje toplovoda,
– energetsko omrežje.
V kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000 so ta
območja izrisana in vpisana na TTN 5 in PKN 5.
17. Krajinska zasnova
Krajinska zasnova kot sestavina dolgoročnega plana
podrobneje opredeljuje urejanje kulturne krajine oziroma
posamezne krajinske makroenote.
V prostoru Občine Kočevje ločimo naslednje tipe oziroma krajinske makroenote:
– osrednji ravninski del Kočevsko polje v povezavi s
starološko kadunjo na S in Z
– vrtačasto dolino na jugu proti Kolpi ,
– slikovita dolina Kolpe s Poljansko dolino,
– gozdni kras Kočevskega Roga,
– gozdni planotasti kras zahodno od Kočevskega polja
z Goteniško reško dolino.
Pri usmerjanju prostorskega razvoja v teh različnih prostorskih sistemih bomo aktivno varovali njihove krajinske
značilnosti in naravno ustvarjene vrednosti s tem, da bomo
vsak poseg podredili merilu in identiteti krajinskega tipa.
Vplive nameravanih posegov bomo valorizirali tako z vidika
velikega merila celotnega prostorskega sistema, kakor tudi
z vidika manjših ambientalnih sprememb. V pomoč navedenemu cilju, je potrebno pridobiti strokovne podlage pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, LRZVNKD.
Kot splošna izhodišča za razvojne in oblikovalske usmeritve v posameznem kulturno-krajinskem tipu opredeljujemo
naslednje njihove splošne karakteristike:
A) Kočevsko polje,
B) Obkolpska dolina s Poljansko dolino,
C) Gozdni kras Kočevskega Roga in,
D) Planotasti kras zahodno od Kočevskega polja z Goteniško-reško dolino.
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Zasnova krajinskega urejanja
Krajinska zasnova, kot obvezna sestavina dolgoročne
plana občine, se pripravi za območja, ki so:
– občutljiva zaradi varovanja naravnih virov, varovanja
naravne in kulturne dediščine ter drugih naravnih in z delom
pridobljenih vrednot okolja,
– pomembna zaradi ohranjanja ekološkega ravnovesja,
– obremenjena z nasprotujočimi si interesi razvojnih
dejavnosti v prostoru in interesom ohranjanja krajinsko-ekoloških vrednot prostora,
– razvrednotena in potrebna sanacija zaradi spontanih
naravnih procesov in zaradi poškodb, ki jih povzročajo posamezne dejavnosti.
V Občini Kočevje bomo krajinsko urejanje zasnovali v
skladu z vsemi specifičnimi značilnostmi posameznih krajinskih sistemov kot zaokroženih naravnih in antropogenih socioloških celot. V okviru teh celot bomo opredelili rabe,
upoštevaje specifično prostorsko indentiteto in kontinuiteto,
krajinsko-ekološko značilnosti, kulturno-zgodovinske in ambientalne vrednote ter kulturno-produkcijske značilnosti krajine. Skladno s spoznanjem, da za vsak krajinski tip veljajo
specifične zakonitosti naravno-antropogenega značaja, ki
so med seboj nenehno v vzajemnem dinamičnem ravnotežju, si bomo prizadevali za krajinsko ekološko čimbolj pretehtane rešitve posameznih posegov v prostor. Težili bomo k
ohranjanju krajinske identitete, kontrastev dominat, kontinuitete prostora, oblikovalske tipike grajenih struktur. Prizadevali si bomo za varovanje naravnega javnega dobra ter za
kvalitetno preobrazbo grajenega okolja.
TURIZEM
Za potrebe razvoja turizma bomo urejali, ohranjali in
zavarovali naravno in kulturno dediščino ter območja, namenjena razvoju turizma: prioritetni poudarek bo dan: področju
Kočevskega Roga, Obkolpski dolini, Rudniškemu jezeru,
Briški in Borovški dolini, rekreacijskim prostorom v samem
mestu ter okolici.
Uredili bomo smučišča v Dolgi vasi in Borovcu, vzdrževali trim stezo in sprehajalne poti ob vznožju in na Stojni.
Turistična ponudba se bo pospešeno razvijala v samem mestu Kočevje z bližnjo okolico (Rudniško jezero,
Arboretum). V Borovški dolini z izgradnjo večjega zdraviliško
turističnega in rekreacijskega centra, na katerega bodo gravitirala manjša turistična naselja s ponudbo lovskega, kmečkega in rekreacijskega turizma. Uredili bomo naselji Koče in
Borovec. V obkolpskem pasu in Kočevskem Rogu se bo
nadaljeval turistični razvoj manjših naselij. Poveča se ureditveno območje Jasnice, kjer se načrtuje razširitev turistične
ponudbe s specializiranimi programi.
Za vsa naselja, kjer je turistična dejavnost že vpeljana
in kjer se predvideva, se bodo v prostorsko ureditvenih
pogojih – PUP opredelila posebna merila, kriteriji in pogoji,
ki bodo pomagali ohranjati obstoječe kvalitetne vsebine kulturne krajine in preprečili samovoljo investitorjev v škodo
celostne ponudbe Občine Kočevje – usklajen pristop k
revitalizaciji opuščenih naselij.
Zasnova namenske rabe prostora, zasnova sanacij in
zasnova rekreacije v naravnem okolju
Na podlagi izbrane strategije gospodarskega razvoja in
strategije poselitve z dolgoročnim planom opredeljujemo
zasnovo namenske rabe prostora, ki predstavlja sintezo usklajenih interesov vseh tistih dejavnosti, ki zasedajo ali za
svoj razvoj potrebujejo večji prostorski obseg. Te dejavnosti
so: kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, poselitev,
gospodarska infrastruktura ter naravna in kulturna dediščina.
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1. Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega
prostorskega plana, ki narekujejo spremembo plana
Prostorski plan bo spremenjen v primerih, ko bomo na
podlagi javno utemeljene potrebe odstopali od sprejetih obveznih izhodišč, naštetih v 6. Vse druge spremembe bodo
utemeljene s programskimi zasnovami, prostorskimi izvedbenimi akti in sektorskimi razvojnimi programi ter projekti.
2. Program dodatnih raziskav in študij
– izdelava katastra divjih odlagališč odpadkov v Občini
Kočevje ter predlog za sanacijo,
– dopolnitev krajinskih zasnov Kolpske doline in Kočevskega polja v skladu z določili zakona o urejanju prostora
in navodilih o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin,
– izdelava evidence vodnih virov v občini z istočasno
analizo potencialnih negativnih vplivov in opredelitvijo kriterijev varovanja,
– dopolnitev strokovnih podlag za dopolnitev usmeritve
na področju varovanja naravne in kulturne dediščine,
– vsestranska preučitev možnosti za izbiro lokacije odlagališča odpadkov odprtja novih kamnolomov na lokacijah ,
ki so perspektivne,
– določitev lokacije za večnamensko strelišče za potrebe MO in MNZ,
– izdelava strokovne presoje za določitev obvoznice za
mesto Kočevje ter Šalko vas,
– presojo primernosti izrabe nekaterih območij za stanovanjsko gradnjo z vidika naravnih danosti (močvirja, bajerji),
– uskladitev območij izključne rabe za potrebe MO in
MNZ v KS Kočevska Reka,
– izdelava strokovne študije, ki bo evidentirala in ovrednotila vsa opuščena naselja ter podala konzervatorske
smernice za ohranitev obstoječega stanja in prezentacijo
naselij oziroma njihovo revitalizacijo.
6. Sestavine prostorskega plana republike slovenij, ki so obvezno izhodišče za pripravo prostorskega
plana Občine Kočevje, ter prostorske sestavine plana
občine kočevje, ki so obvezno izhodišče za pripravo
sektorskih planov in razvojnih programov
1. Obvezna izhodišča, ki jih za območja Občine Kočevje določa dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje
od leta 1986-2000,
– območja kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje
hrane v Republiki Sloveniji,
– območja pomembnejših varovalnih gozdov,
– območja pomembnejših ožjih in najožjih varstvenih
pasov zajetij podzemnih voda,
– območja pomembnejših mineralnih surovin,
– območja narodnih, regijskih in krajinskih parkov ter
varstvena območja pomembnejših spomenikov kulturne dediščine,
– območje sanacije kakovosti zraka,
– območja prednostne sanacije potekov vodotokov,
– zasnova funkcij Kočevja v omrežju naselij,
– zasnova omrežja regionalnih cest
– zasnova omrežja regionalnega plinovoda,
– zasnova elektroenergetskega omrežja s trasami potekov 110 kV, 220 kV in 400 kV daljnovodov,
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Področje
Kmetijstvo
zemljišč
Gozdarstvo
Vodno gospodarstvo

Rudarstvo
Naravna in kulturna
dediščina

Sanacija naravnih virov

Poselitev

Promet

Energetika

Obvezno izhodišče republike
Območje najboljših kmetijskih
Območje pomembnejših
varovalnih gozdov
Območje zajetih in nezajetih
pomembnejših vodnih virov
Večnamenski zadrževalniki in
akumulacije
Regionalni vodovodi
Čistilne naprave za odpadne vode z mogljivostjo nad
10.000 E
Območje pomembnejših
mineralnih surovin
Območje narodnih, regijskih
in krajinskih parkov
Varstvena območja
pomembnejših
kulturnih spomenikov
Območja saniranja
onesnaženosti zraka
Območje saniranja
pomembnejših vodotokov
oziroma delov vodotokov
Omrežje središč regionalnega
pomena
Omrežja središč občinskega pomena
Državne ceste
Regionalne ceste
magistralne in glavne žlezniške
proge
Hidroelektrarna,
termoelektrarna,
toplarna nad 10 MV
Prenosno omrežje 110 KV,
220 KV in 400 KV
Magistralni plinovodi.

2. Obvezna izhodišča, ki jih določa Občina Kočevje s
tem planom:
Območja, ki so posebnega pomena za skladen dolgoročni razvoj Občine Kočevje in se jim namenska raba ne
sme spreminjati ali se jim sme spremeniti le pod posebnimi
pogoji določenimi z zakonom. Ta območja so: zemljišča za
trajno kmetijsko rabo, stanovanjska območja, območja za
industrijske proizvodne dejavnosti, območja družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, območja počitniških naselij,
območja večjih prometnih infrastrukturnih objektov in naprav, območja večjih energetskih objektov in naprav, območja večjih komunalnih objektov in naprav, območja za izkoriščanje vodnogospodarskih objektov in ureditev, območja za
izkoriščanje in raziskovanje rudnin, območja varovanja naravne in kulturne dediščine, območja varovanja vodnih virov,
območja za posebne namene ter za potrebe civilne zaščite.
Ta območja so opredeljena na kartah in merilu 1.25000
in 1:5000. Zavarovana bodo s podrobnejšimi akti, s čimer
bo občina nadzorovala smotrno gospodarjenje s prostorom
v teh območjih ter preprečevala morebitna razvrednotenja
teh območij.
Drugim območjem, ki v kartah dolgoročnega plana niso posebej omejena, je s srednjeročnim družbenim planom
občine omogočena dokončna uskladitev in razmejitev namenske rabe prostora.

Uradni list Republike Slovenije
Meje ureditvenih območij naselij ter meje območja, na
katerem se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova ter
bodo zanje v okviru srednjeročnih družbenih planov izdelane programske zasnove za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov.
Za izvajanje planskih usmeritev in zasnov razvoja v prostoru bomo oblikovali in speljali ustrezne ukrepe na področju dolgoročne zemljiške politike ter družbenega nadzora
nad prometom z zemljišči.
Na območju,kjer predvidevamo kompleksnejšo gradnjo le-te zavarovali pred stihijskim razvojem in še posebej
pred neorganizirano individualno stanovanjsko zidavo.
Na področju komunalnega opremljanja zemljišč bomo
zagotavljali dolgoročnejše združevanje sredstev za primarno
opremljanje večjih območij za dolgoročni razvoj poselitve.
Na podlagi dolgoročnejše politike komunalnega opremljanja
zemljišč bomo razpolagali z večjim številom enakovrednih
lokacij, da bi lahko dosegli večje zanimanje investitorjev,
predvsem nosilcev specifičnih dejavnosti (obrt, industrija,
počitniška naselja).
V. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Sestavni del prostorskega plana Občine Kočevje so
tudi naslednje programske zasnove:
1. programska zasnova za ureditveno območje P2/T1
Jasnica
2. programska zasnova za ureditveno območje P5/M3
Pristava-Arboretum
3. programska zasnova za ureditveno območje P5/R1
Jezero (v pripravi je dopolnitev in uskladitev)
4. programska zasnova za ureditveno območje P8/O1
Odlagališče odpadkov – Šahen.
4. člen
(sestavni deli)
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Kočevje sestavljata pisni in kartografski del. Kartografski del je izdelan v
merilu 1:5000 – kartografska dokumentacija z vsemi omejitvami in predvidenimi razširitvami območij ter potrebnimi
oznakami za povezavo z odlokom – pismenim delom plana
ter v merilu 1:25000 in 1: 150000, ki predstavlja kartografski del prikaza vseh zasnov, in sicer:
– zasnova namenske rabe prostora, rekreacije v naravnem okolju in sanacij (1: 25000)
– zasnova vodnega gospodarstva (1: 25000)
– zasnova naravne in kulturne dediščine (1: 25000)
– zasnova urbanega omrežja, načinov urejanje in območij sanacij (1: 25000)
– zasnova prometnega območja (1: 25000)
– zasnova energetskega omrežja (1: 25000)
– zasnova PTT omrežja (1:150000)
– zasnova območij izključne rabe za potrebe
MO (1: 150 000)
– urbanistična zasnova mesta Kočevje (1: 5000).
Podrobnejše opredelitve namenske rabe prostora so
razvidne iz kartografske dokumentacije na katastrskih načrtih k dolgoročnemu planu Občine Kočevje v merilu 1:5000
za celotno območje občine.
V kartografskem delu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Kočevje 1986-2000, dopolnjen
1999 (prostorske sestavine), so v merilu 1:25 000 predstavljena tematska področja, ki se nanašajo na celoten prostor občine in urbanistična zasnova mesta Kočevje v merilu
1:5000.
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Kartografski del in kartografska dokumentacija sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Kočevje za
obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 1999 je na vpogled
na oddelku za okolje in prostor pri Občini Kočevje.

PUP za Kočevsko Polje v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
64/95), se do sprejetja sprememb in dopolnitev le-teh,
smiselno uporabljajo znotraj mej ureditvenih območij naselij,
ki ji jih na tem območju opredeljuje PP Občine Kočevje.

5. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS. Z veljavnostjo tega odloka prenehata veljati odlok o
družbenem planu Občine Kočevje za obdobje 1986-1990
in odlok o dolgoročnem planu Občine Kočevje za obdobje
1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 8/88 in Uradni list RS,
št. 2/92 in 43/93).

3. člen
Grafična podlaga, ki določa ureditveno območje naselij iz prejšnjega člena, je sestavni del PP Občine Kočevje in
je prikazana v kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000.

Št. 352-3/98-141
Kočevje, dne 1. avgusta 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

3367.

Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko
izvedbenih aktov s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v
letu 1999, za območje Občine Kočevje

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, popr. 53/99) je Občinski svet občine Kočevje na 15. redni seji dne 10. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih
aktov s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v
letu 1999, za območje Občine Kočevje
1. člen
S tem odlokom se ugotovi skladnost prostorsko izvedbenih aktov (v nadaljevanju: PIA) s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v
letu 1993 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega
1993 in 1999, za območje Občine Kočevje (v nadaljevanju:
PP Občine Kočevje).
2. člen
Določbe prostorsko ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) za območje JZ dela ureditvenega območja mesta
Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91),
PUP za območje SV dela ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94),
PUP za naselje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94) in

4. člen
Do ugotovitve aktualnosti dosedanjih PIA Občine Kočevje, se uporabljajo ureditveni, lokacijski in zazidalni načrti
v Občini Kočevje, kolikor niso v nasprotju s PP Občine
Kočevje.
5. člen
Postopki za sprejem PIA, ki so bili začeti pred sprejemom PP Občine Kočevje, se nadaljujejo na podlagi sprejetih programov priprave ter skladno z zakonom in PP Občine
Kočevje.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/98-141
Kočevje, dne 1. avgusta 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

3368.

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 25. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/00),
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in 53/99 – popravek) in 74. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski
svet občine Kočevje na 15. redni seji dne 10. 7. 2000
sprejel

SKLEP
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kočevje
1. člen
Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne
tarifne elemente naslednje cene:
– zbiranje in odvoz odpadkov 1.880,33 SIT/m3,
– odlaganje odpadkov
1.310,47 SIT/m3,
– ravnanje z odpadki
3.190,80 SIT/m3.
2. člen
Drugi povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo, plačujejo ravnanje z odpadki po naslednjih cenah za
posamezne tarifne elemente:
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TARIFNE

Uradni list Republike Slovenije

POSTAVKE 1

tarifni elementi cene:

gospodinjstva

poslovni prostori

zbiranje in odvoz odpadkov

725.80 SIT/m3

1880.33 SIT/m3

odlaganje odpadkov

655.00 SIT/m3

1310.47 SIT/m3

ravnanje z odpadki

1380.80 SIT/m3

3190.80 SIT/m3

kolièina (m3)

z b i r a n j e in o d v o z
odvoz 4x
na mesec
(SIT/mesec)

1x odvoz
po naroèilu
(SIT)

odlaganje
odlaganje 4x
na mesec
(SIT/mesec)

ravnanje z odpadki
1x odlaganje
po naroèilu
(SIT)

odvoz in odlaganje
4x na mesec
(SIT/mesec)

1x odvoz in odlaganje po naroèilu
(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

2,612.88

2,358.00

4,970.88

0.80

2,322.56

2,096.00

4,418.56

0.70

2,032.24

1,834.00

3,866.24

0.50

1,451.60

1,310.00

2,761.60

0.40

1,161.28

1,048.00

2,209.28

0.24

696.77

628.80

1,325.57

0.16

464.51

419.20

883.71

0.12

348.38

314.40

662.78

0.08

232.26

209.60

441.86

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki od 01. 7. 2000 do 31. 12. 2000.

TARIFNE

POSTAVKE 2

tarifni elementi cene:

gospodinjstva

poslovni prostori

zbiranje in odvoz odpadkov

860.10 SIT/m3

1880.33 SIT/m3

odlaganje odpadkov

795.00 SIT/m3

1310.47 SIT/m3

ravnanje z odpadki

1655.10 SIT/m3

3190.80 SIT/m3

kolièina (m3)

z b i r a n j e in o d v o z

odlaganje

ravnanje z odpadki

zbiranje in odvoz

1x odvoz

odlaganje 4x

1x odlaganje

odvoz in odlaganje

1x odvoz in odla-

4x na mesec

po naroèilu

na mesec

po naroèilu

4x na mesec

ganje po naroèilu

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

3,096.36

2,862.00

5,958.36

0.80

2,752.32

2,544.00

5,296.32

0.70

2,408.28

2,226.00

4,634.28

0.50

1,720.20

1,590.00

3,310.20

0.40

1,376.16

1,272.00

2,648.16

0.24

825.70

763.20

1,588.90

0.16

550.46

508.80

1,059.26

0.12

412.85

381.60

794.45

0.08

275.23

254.40

529.63

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki od 01. 01. 2001 do 30. 6. 2001.
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TARIFNE
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POSTAVKE 3

tarifni elementi cene:
zbiranje in odvoz odpadkov

1880.33 SIT/m3

odlaganje odpadkov

1310.47 SIT/m3

ravnanje z odpadki

3190.80 SIT/m3

zabojnik (m3)

z b i r a n j e in o d v o z

odlaganje

ravnanje z odpadki

zbiranje in odvoz

1x odvoz

odlaganje 4x

1x odlaganje

odvoz in odlaganje

1x odvoz in odla-

4x na mesec

po naroèilu

na mesec

po naroèilu

4x na mesec

ganje po naroèilu

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

(SIT/mesec)

(SIT)

7.00

13,162.31

9,173.29

22,335.60

5.00

9,401.65

6,552.35

15,954.00

1.00

1,880.33

1,310.47

3,190.80

0.90

6,769.19

4,717.69

11,486.88

0.80

6,017.06

4,193.50

10,210.56

0.70

5,264.92

3,669.32

8,934.24

0.50

3,760.66

2,620.94

6,381.60

0.40

3,008.53

2,096.75

5,105.28

0.24

1,805.12

1,258.05

3,063.17

0.16

1,203.41

838.70

2,042.11

0.12

902.56

629.03

1,531.58

0.08

601.71

419.35

1,021.06

Op.: po tem ceniku se obraèunava ravnanje z odpadki gospodinjstvom in poslovnim prostorom od 01. 7. 2001 dalje.

3. člen
Drugi povzročitelji, ki nimajo z izvajalcem sklenjene
pogodbe, plačujejo 1 m3 odpadkov mesečno.
4. člen
V navedenih tarifah niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-1/96-134
Kočevje, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

3369.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 25. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/00),
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in 53/99 – popravek) in 74. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski
svet občine Kočevje na 15. redni seji dne 10. 7. 2000
sprejel

1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za oblikovanje
cen ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezne povzročitelje, tarifne elemente in obračunske tarifne postavke.
II. TARIFNI ELEMENTI IN POVZROČITELJI
2. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– odlaganje odpadkov,
– ravnanje z odpadki.
Element ravnanja z odpadki zajema zbiranje, odvoz in
odlaganje odpadkov.
3. člen
Povzročitelje obremenitev razdelimo glede na obračun
ravnanja z odpadki na:
– gospodinjstva,
– ostali povzročitelji (pravne osebe v gospodarstvu in
negospodarstvu).
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III. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI

4. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne elemente. Sklep o višini tarifnih
postavk sprejme občinski svet na predlog izvajalca.
5. člen
Minimalna posoda za obračun ravnanja z odpadki za
gospodinstva je 80 l oziroma 0,08 m3.
6. člen
Kosovni odvoz odpadkov, ki se izvede s tipiziranimi
velikimi zabojniki in je s strani povzročiteljev naročen dodatno, se obračunava po cenah za ostale povzročitelje.
IV. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI V PREHODNEM
OBDOBJU
7. člen
Na podlagi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
so izvajalci dolžni določiti vrsto in število posod za odpadke
za posameznega povzročitelja glede na tehnologijo ravnanja
z odpadki. V prehodnem obdobju petih let se ravnanje z
odpadki obračunava na naslednji način:
– gospodinjstva: po povprečni količini odpadkov zbranih z rednim odvozom, ločeno zbranimi odpadki, zbranimi
posebnimi in nevarnimi odpadki iz gospodinjstev ter kosovnim odvozom izraženih v m 3;
– ostali povzročitelji, ki že imajo sklenjeno pogodbo o
ravnanju z odpadki z izvajalcem:
po prostornini posode, ki je opredeljena v pogodbi;
– ostali povzročitelji, ki tipiziranih posod še nimajo ali
še niso sklenili pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem:
po povprečni mesečni količini izraženi v m3. Uporabnik lahko kupi lastno tipizirano posodo.
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SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
mesto Murska Sobota in okolico
I
Javno se razgrne odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in
okolico (Uradne objave, št. 25/89, spremembe Uradni list
RS, št. 59/99 in 34/00), ki ga je pod številko projekta
25/20-PUP/MS izdelala družba ZEU-NI, d.o.o., Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter v
prostorih sedeža mestnih četrti, Trg zmage 4 v Murski Soboti. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo
organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo
določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali
prizadeti pisne pripombe. Le-te naslovijo na Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba št. 20).
Št. 35003-69/00-CTN
Murska Sobota, dne 27. julija 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-1/96-134
Kočevje, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

MURSKA SOBOTA
3370.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi
odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za mesto Murska Sobota in okolico

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

3371.

Razpis nadomestnih volitve člana sveta Krajevne
skupnosti Černelavci

Na podlagi 29., 32. in 109. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota

razpisuje
nadomestne volitve člana sveta Krajevne
skupnosti Černelavci
1. Razpisujejo se nadomestne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Černelavci, v tretji volilni enoti, ki obsega
ulici Pušča in Kranjčeva ulica v naselju Černelavci.
2. Nadomestne volitve člana Sveta krajevne skuponsti
Černelavci bodo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje sreda, 16. avgust 2000.
Št. 00602-1/00
Murska Sobota, dne 1. avgusta 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
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PODČETRTEK
3372.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Podčetrtek

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet
občine Podčetrtek na seji dne 6. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Podčetrtek
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Podčetrtek
in ceste med naselji v Občini Podčetrtek in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Podčetrtek in
med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Šifra
lokalne
ceste

Začetek
lokalne
ceste

Potek lokalne ceste

Konec
lokalne
ceste

Dolžina
lokalne
ceste

Dolžina
v Občini
Podčetr.

Dolžina
v sosednji
občini

Namen
uporabe

1.
2.
3.
4.

317010
317020
317030
317040

219
219
219
396080

356100
356130
356130

2372
3407
4001

1750
3407
2188

622
0
1813

V
V
V

1.
2.
3.
5.
1.
2.
6.
1.
2.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
11.
1.
2.
12.
13.
1.
2.
14.
1.
2.
15.

317041
317042
317043
317050
317051
317052
317060
317061
317062
317070
317080
317090
317100
317101
317102
317110
317111
317112
317120
317130
317131
317132
317140
317141
317142
317150

396080
317041
317041
219
219
317051
317050
317080
317061
317060
317050
219
317110
317110
683
219
219
317101
683
317100
683
683
219
219
684
181080

219 – Škrbnik
219-Sv.Ema-Sv. Vid-Vidovica
Nezbiše-Kamence
Sodna vas-Cmereška gorca-Sv. UrbanRog. gorca
Sodna vas – Cm. gorca-Rog. gorca
317040 – 219
Sv. Urban
Podčetrtek – Sodna vas
Podčetrtek – Sodna vas
“Grad“-Podčetrtek (kult spom.)
grad Gastreš – Zaborovec – Olimje
Olimje-Zaborovec-Gastreš
“Grad“-Podčetrtek (kult spom.)
Rudnica-Zaborovec
Podčetrtek-Olimje-Virštanj
Hotel AT- DM
Imeno-Imenska gorca-Amon-Virštanj
Imeno-Imenska gorca-Virštanj
Amon-Amon
Imeno-Imen. gorca-Devica Marija (cerkev)
Imeno-Imenska gorca
317070-Devica Marija (cerkev)
Zg.Virštanj-396290
Virštanj-Sela-Verače
Sela-Verače
Sela-Virštanj
Prelasko-Pecelj-Bučka gorca-Golobinjek
Golobinjek-Pecelj-Bučka gorca
Prelasko – Pecel
Kopinja Loka – Lastnič

406310
406310
219
Sv. Urban
219
219
grad
317080
317050
317050
396290
396290
DM
683
317102
317080
cerkev
317080
cerkev
396290
396290
396290
317100
396290
396290
317141
219

4111
3761
120
230
3104
2851
253
10704
8797
1907
6439
6053
325
3625
1112
2513
3922
3605
317
2177
3245
2165
1080
5326
3183
2143
3488

4111
3761
120
230
3104
2851
253
10704
8797
1907
6439
6053
325
3625
1112
2513
3922
3605
317
2177
3245
2165
1080
5326
3183
2143
3488

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.

Šifra
lokalne
ceste

Začetek
lokalne
ceste

Potek lokalne ceste

Konec
lokalne
ceste

Dolžina
lokalne
ceste

Dolžina
v Občini
Podčetr.

Dolžina
v sosednji
občini

Namen
uporabe

16.
1.
2.
17.
1.
2.
18.
19.
1.
2.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
25.
26.
27.
28.

317160
317161
317162
181130
181131
181132
181040
181080
181081
181082
181140
181170
356130
356120
396080
396083
406380
406310
406230
396290

219
219
219
423
423
181131
423
684
684
181082
683
683
685
685
423
396082
396080
406290
107
396090

396290
219
396290
396290
396290
683
181080
219
396290
396290
396290
396290
219
219
219
219
317060
396080
219

2195
1227
968
6504
2573
1027
3471
9941
4063
5878
2762
2441
6152
8708
13612
3912
3465
6688
6145

2195
1227
968
3600
2573
1027
864
8370
2896
5474
1107
983
2708
4667
3912
3912
285
1818
625

0
0
0
2904
2904
0
2607
1571
1167
404
1655
1458
3444
4041
9700
3810
3180
4870
5520

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.
2.
3.

396291
396292
396293

396090
683
684

Sedlarjevo – 219 – Polje ob Sotli
Sedlarjevo – 219
219 – Polje ob Sotli
Drensko rebro-Penkovo selo-396290
Bah-396290
396290-683
Zaravno-Tromeja-Kopinja loka
Suzana-Kladošek-Lastnič-Polje ob Sotli
Suzana –Bretovec – Polje ob Sotli
Suzana – Kladošek – Vrh – Polje ob Sotli
Gubno-Potočnik-Žlender
683-Ortnice-Bučka goca
Rog.Slatina-Brestovec-Pristava
Rog.Slatina-Nimno-Vonarjre-Sodna vas
Gorica pri Slivnici-Loka pri Žusmu-Sodna vas
Loka pri Žusmu-Sodna vas
Zg.Tinsko-Zaborovec
Pustike-preko 406300-Zib.vas-Rog.gorca
Belo-Stranje-Pristava
Žamerk-Oslešica-Žlender-(meja Podčetrtek)Virštanj-(meja Kozje)-Buče-Sedlarjevo
Žamerk-Banovina
Banovina-Buče
Bučka gorca – Polje ob Sotli

219
683
684
219

13058
6147
3510
3409

6748
2764
2220
1764

6310
3375
1290
1645

V
V
V
V

Skupna dolžina LC znaša 97,746 km.
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Šifra
javne
poti

Začetek
javne
poti

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21
22.
1.
2.
23.
24.
25.

817010
817020
817030
817040
817050
817051
817152
817060
817070
817080
817090
817100
817110
817120
817130
817131
817132
817140
817150
817160
817170
817180
817190
817200
817210
817220
817221
817222
817230
817240
817250

219
219
317010
317010
317010
317010
317030
317030
219
317130
356130
356130
317020
317020
317020
317020
817131
356120
356120
356020
356120
219
317040
396080
317040
396080
396080
817221
356130
396080
406310

Potek javne poti

PRISTAVA
219-Pristava pri Mestinju
219-Pristava pri Mestinju
317010-317030
Kos
317010-317030 – Nezbiše
317010 – 317030
Faganel – Nezbiše
Nezbiše
219-Pristava pri Mestinju
317130-Jerčin
356130-Križ
356130 – 317030
Sv. Ema – Mikulan
Sv. Ema
Sv. Ema – Vonarje
Vonarje
Vonarje
356120-Vonarje
356120-Vidovica
356120-Vidovica
356120-Vonarje
At. Toplice (kamp)
Komerički
Cm. gorca
Cmereška gorca
Roginska gorca
Rog. gorca
Rog. gorca
Jerčin
Roginska gorca
Rog. gorca

Konec
javne
poti

Dolžina
javne poti v
(m)

Namen
uporabe

Pristava pri Mestinju 5
Pristava pri Mestinju
317030
Kos
Nezbiše 22
317030
Nezbiše 22
Nezbiše 18
Pristava pri Mestinju 38
356130
Križ
317030
Sv. Ema 26
Sv. Ema 45
356120
356120
Vonarje 10
Vonarje
317020
817150
Vonarje
kamp
Komerički
Cm. gorca 11 a
Cm. gorca 4
406310
406310
Rog. gorca 46
Jerčin 9
Rog. g. 18
396080

460
110
478
232
1381
434
947
377
361
1292
557
907
243
485
1091
866
225
643
900
1052
401
161
90
163
712
1642
1247
395
230
342
2506

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.

Šifra
javne
poti

Začetek
javne
poti

Potek javne poti

Konec
javne
poti

Dolžina
javne poti v
(m)

Namen
uporabe

1.
2.
3.
26.
27.
1.
2.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

817251
817252
817253
817260
817270
817271
827272
817280
817290
817300
817310
817320
817330

406310
396080
817252
396080
396080
396080
817271
396080
317080
317080
406300
356130
356120

396080
Rog. gorca 18
Rog. gorca 17 a
396080
Cm. gorca 16
Cm. gorca 16
Cm. gorca 12
317140
Sod. vas 20
Sod. vas 12
Roginče
Nezbiše 25
DM

1330
877
299
1096
528
379
149
808
150
560
1300
535
68

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

34.
35.
1.
2.
3.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
38.
39.
1.
2.
40.
1.
2.
41.
42.

817340
817350
817351
817352
817353
817360
817370
817371
817372
817373
817374
817380
817390
817391
817392
817400
817401
817402
817410
817420

317050
317050
317050
317050
317050
317050
317050
317050
817371
817372
317080
317080
317080
317080
817391
317080
317080
817401
317080
317080

317050
Tr. cesta
ZD
Podojstešek
Šuster
Gobec
317080
317080
Tejća
Lipošek
817371
817371
Drofenik
Drofenik
Pustišek
Motoh
Motoh
Motoh
Slake 17
317060

1131
395
102
114
179
558
3242
1035
955
487
765
154
1176
788
388
1069
722
347
1429
768

43.
1.
2.
44.
45.
1.
2.
46.
47.
48.
1.
2.
3.

817430
817431
817432
817440
817450
817451
817452
817460
817470
817480
817481
817482
817483

317080
317080
317080
317080
317080
317080
817451
317080
317080
317060
317060
817481
817481

Žagar
Korenc
Žagar
Matiček
317060
317060
817451
317120
Druskovič
317060
317060
Olimje 57
Olinje 65

1144
506
636
164
3772
2247
1525
1050
283
4548
2955
1300
293

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

49.
50.
51.
1.
2.
52.
1.
2.
53.
54.
55.
1.
2.
56.
57.

817490
817500
817510
817511
817512
817520
817521
817522
817530
817540
817550
817551
817552
817560
817570

219
219
219
219
219
317110
317110
817521
317110
317110
317110
317110
317100
317110
317110

Rog. gorca
Rog. gorca
Rog. gorca
Šumak – Esih
Cmereška gorca
Cm. gorca
Cm. gorca
Cmereška gorca
Sodna vas
Sodna vas
Roginče
Nezbiše
državna meja
PODČETRTEK
Romih – osnovna šola
Trška cesta
Tr. cesta
Tr. cesta
Tr. cesta
Gobec
Škofja gora
Lovren – Anderlon
Tejča
Lipošek
Bloki – Jug
Štus
Drofenik – Pustišek
Drofenik
Pustišek
Motoh
Motoh
Motoh
Slake 7 – 17
Počivaušek – Osojnik
OLIMJE
Korenc – 317080 – Žagar
Korenc
Žagar
Matiček
Slivje – Olimje
Olimje
Slivje
Arbeiter – Virštanj
Druškovič
Čokoladnica – Zakošek
Ćokoladnica – Olimje – Zakošek
Olimje
Olimje
PODČETRTEK – IMENO
Lešnik
Božiček – Žagar
Ulčnik – Bračko
Bračko
Ulčnik
Božičnik – Gluža
Gluža
Božičnik
Božičnik Jože
Lovski dom
Imenska gorca
Im. g.
Im. g.
Bolha
Volovšek

Lešnik
317110
Bačko
683
Ulčnik
Gluža
Gluža
Božičnik
Božičnik
Lovski dom
317100
Im. g. 17
317110
317100
Olimje 2

211
1020
480
320
160
944
534
410
234
92
1141
200
941
279
375

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.

Šifra
javne
poti

Začetek
javne
poti

Potek javne poti

Konec
javne
poti

Dolžina
javne poti v
(m)

Namen
uporabe

58.
1.
2.
59.
1.
2.

817580
817581
817582
817590
817591
817592

317100
317100
683
683
683
817591

Imenska gorca – Sela
Im. g. – Trebeže
Sela – Trebeže
Plevnik – Stiplošek
Plevnik – Stiplošek
Zakošek

683
Gomila
817581
317100
317100
Zakošek

1759
1255
504
957
817
140

V
V
V
V
V
V

Zap.
št.

Šifra
javne
poti

Začetek
javne
poti

Potek javne poti

Konec
javne
poti

Dolžina
v Občini
Podčetr.

60.
1.
2.

817600
817601
817602

317100
317100
317100

Kajba
Kajba
Amon

850
600
250

V
V
V

61.
1.
2.
62.
63.
64.
65.
1.
2.
66.
67.
1.
2.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
1.
2.
74.
1.
2.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
1.
2.
84.
85.
86.
1.
2.
87.
88.
1.
2.
89.
90.
91.
92.
93.
1.

817610
817611
817612
817620
817630
817640
817650
817651
817651
817660
817670
817671
817672
817680
817690
817700
817710
817720
817730
817731
817732
817740
817741
817742
817750
817760
817770
817780
817790
917800
817810
817820
817830
817831
817832
817840
817850
817860
817861
817862
817870
817880
817881
817882
817890
817900
817910
817920
681240
681241

317100
317100
317120
317120
317130
317100
396290
396290
396290
317130
683
817172
683
317100
683
683
683
317140
317140
317140
317140
317140
317140
317140
396290
683
181130
181130
181130
181130
181130
683
219
219
817831
317140
684
181080
181080
817861
219
219
219
817881
219
181080
181080
181080
683
683

Amon – Kajba
Kajba
Amon
PODČETRTEK – VIRŠTANJ
Turnšek – Drobnič
Turnšek – Drobnič
Hernaus
Banovina – Zg. Virštanj
Podvrba
Virštanj
Virštanj
Virštsnj
Virštanj
Reberšak
Sela – Malčajnsko – Trobentar
Sela – Malčajnsko
Sela – Trobentar
Perkič
Jurak
Sela – Plevnik
Ajdjek – Štukl
Založnik
Senica – Oglajner – Kuhar
Senica – Oglajner
Senica – Kuhar
Jug – Krofl – Babič
Jug – Babič
Krofl
Cener – Urlep
Verače
Gostinca
Štraus
Jug
Pristava pri Lisičnem
Grus
Jug
Prelasko
Prelasko
Prelasko
Prelasko
Prelasko
Polje ob Sotli – Lastnič
P. ob S. – Kunej
Kunej – Hostnik
Juričan
Lastnič
Lastnič
Lastnič
Lastnič – Marof
Pustek
Bevc
Brezovec
Dobležiče – Bah
Dobležiče

317120
317120
817611
396290
Podvrba
Virštanj 30
Virštanj
Virštanj 36 a
Virštanj 35
396290
817660
Verače 45
817660
Perkič
Sela 8
Sela 5
317140
Sela 9
317140
317140
817731
317140
317140
817741
396290
396290
Gostinca 5
Gostinca 14
Gostinca 17
P. pri L.
Grus
Jug
219
219
Kidrič
Zobak
Sedlarska hosta
396290
396290
Hostnik
317150
817890
Lastnič 23
817890
Labohar
181080
181080
Brezovec 20
181130
181130

1657
690
967
827
500
175
520
350
170
1446
1631
981
650
503
682
287
1166
400
1373
737
636
1851
1373
478
1175
800
204
188
280
550
375
864
996
506
490
380
653
1598
1078
304
520
1220
980
240
1120
1343
1728
498
663
308

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Dolžina
v sosednji
občini

355
355

Namen
uporabe
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Zap.
št.

Šifra
javne
poti

Začetek
javne
poti

Potek javne poti

Konec
javne
poti

Dolžina
v Občini
Podčetr.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

817930
817940
817950
857610
817970
817980

317150
317150
683
356130
317020
219

Lastnič
Lastnič
Čepin
Vovk –Pristava
Sv. Vid-Sv. Areh-Vonarje
Imeno-Im. gorca

Lastnič
Lastnič 48
Čepin
356130
356120
317100

294
1010
278
1417
1705
1936

Dolžina
v sosednji
občini

1475

Namen
uporabe

V
V
V
V
V
V

Skupna dolžina JP znaša 85,436 km.
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,
določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17.
člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije
Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 od 22. junija
2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 6/82) na območju Občine
Podčetrtek.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-108/00
Podčetrtek, dne 10. julija 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa
merila in pogoje po tem pravilniku.
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom
pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
3. člen
Gostinec določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti
podaljšan obratovalni čas tudi za vsako tako enoto posebej.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov oziroma
kmetij, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih v
stanovanjskih naseljih

3373.

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Podčetrtek

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), v skladu z določbami pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99), ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetij), na
podlagi katerih občinska uprava izda soglasje.

4. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas glede na vrsto gostinskega lokala (kmetije), kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
od 22. do 24. ure, razen v petek in soboto od 22. do 1. ure
naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
od 22. do 23. ure, razen v petek in soboto od 22. do 24.
ure,
– diskoteke, nočni bari od 22. do 4. ure naslednjega
dne.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih, dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh (gostinski
vrtovi, hotelske terase), lahko tako dejavnost opravlja v enakem podaljšanem obratovalnem času, kot velja za zaprti
prostor v času od 15. aprila do 31. oktobra.
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki se
nahajajo v poslovnih objektih in objektih izven
stanovanjskih naselij
5. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne od 1. do 2. ure,
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– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
od 23. do 24. ure, razen v petek in soboto od 23. do 1. ure
naslednjega dne,
– izletniške kmetije od 1. do 3. ure,
– diskoteke, nočni bari od 23. do 5. ure naslednjega
dne.
6. člen
Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovnotrgovski centri, kulturne ustanove in drugo) poslujejo v skladu s hišnim redom in programom prireditev. Če hišni red in
program prireditev nista sprejeta, veljajo za poslovanje v
podaljšanem času določila 4. člena.
7. člen
Kolikor občinska uprava oceni, da je za obratovanje v
podaljšanem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe,
dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem času ne izda do izpolnitve pogojev, ne glede na
določbe ostalih členov tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas
gostinskega obrata. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
izvršitve odločbe.
V. NADZOR
13. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojne tržne inšpekcije in policisti.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-107/00
Podčetrtek, dne 10. julija 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V
PODALJŠANEM ČASU
8. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na
izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem
času. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem
lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave,
srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena
(lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
9. člen
Če je bilo dovoljenje izdano zaradi dogodka v lokalu, je
gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
10. člen
Dovoljenja so vezana na točno določene datume in ne
veljajo za ostale dni.

PREBOLD
3374.

Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Prebold prešel na naslednjega
kandidata

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94 45/94, 14/95 in
20/95) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter sklepa 15. seje
Občinskega sveta občine Prebold o vrnitvi mandata Franca
Ciglerja je volilna komisija Občine Prebold na seji dne 29. 6.
2000

u g o t o v i l a,
11. člen
Gostinec mora podaljšani obratovalni čas prijaviti občinski upravi do 15. decembra za prihodnje leto.

IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času se lahko prekliče v naslednjih primerih:
– ponavljajoče kršitve javnega reda in miru v lokalih;
– ponavljajoče pritožbe stanovalcev v bližnjih stanovanjskih in drugih objektih;
– neizpolnitve pogojev, določenih s strani občinske
uprave;
– ogrožanje prometne varnosti;
– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu in
– drugi utemeljeni vzroki.

da je mandat člana Občinskega sveta občine Prebold
prešel na naslednjega kandidata z liste LJUDI ZA LJUDI v III.
volilni enoti za volitve svetnikov v Občinski svet občine Prebold. To je Marjan Golavšek, roj. 7. 3. 1963, stanujoč
Matke 34/b, 3312 Prebold.
Kandidat je dne 6. junija 2000 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Prebold.
Št. 006-01/4/2000-03
Prebold, dne 29. junija 2000.
Predsednik
Volilne komisije
občine Prebold
Jože Golič l. r.
Člani volilne komisije:
Milena Tratnik-Lesjak l. r.
Franc Povše l. r.
Marjan Golavšek l. r.
Simon Gajšek l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
3375.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 1999

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 15. redni seji dne 17. 7.
2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 1999 so realizirani v naslednjih
zneskih:
Post.

Opis

Proračun

A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
VII.
C)
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki
2.317,963.128,60
Odhodki
2.514,816.701,09
Presežek / primanjkljaj (I.-II.)
-196,853.572,49
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prod. kap. deležev
10,243.960,00
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. deležev
10,243.960,00
Skupni presežek / primanjkljaj
-186,609.612,49
RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
120,000.000,00
Odplačilo dolga
16,250.000,00
Neto zadolžitev
103,750.000,00
Zmanjšanje denarnih sredstev na računih
-82,859.612,49
Ostanek denarnih sredstev na računih iz leta 1998
92,876.574,75
Ostanek denarnih sredstev na računih
10,016.962,26

Krajevne skupnosti

Konsolidirana bilanca

393,565.608,00 2.417,764.293,94
350,896.028,00 2.571,948.286,43
+42,669.580,00 -154,183.992,49
23,178.455,00
13,032.960,00
10,145.495,00
+52,815.075,00

33,422.415,00
13,032.960,00
20,389.455,00
-133,794.537,49

3,800.000,00
5,808.592,00
-2,008.592,00
50,806.483,00
64,878.364,00
115,684.847,00

123,800.000,00
22,058.592,00
101,741.408,00
-32,053.129,49
157,754.938,75
125,701.809,26

3. člen
Ostanek denarnih sredstev na računu proračuna občine v znesku 10,016.962,26 SIT se prenese na račun proračuna Občine Slovenska Bistrica.
Ostanek denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti v znesku 115,684.847 SIT se prenese na račune
krajevnih skupnosti v višini ostanka denarnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.
4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada, ki je
dosežen v naslednjih zneskih:
1. Prihodki
11,451.672,80
2. Odhodki
7,635.494,00
3. Ostanek sredstev na računu 3,816.178,80
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Ostanek denarnih sredstev po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 3,816.178,80 SIT se prenese na
račun rezervnega sklada Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 1999
z obrazložitvami, ki vsebuje poslovanje proračuna Občine
Slovenska Bistrica, poslovanje krajevnih skupnosti in konsolidirane bilance poslovanja, je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/ 032-01/15-5/2000
Slovenska Bistrica, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

3376.

Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico
Pragersko

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 1/96 in 44/97), 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), 16.
člena statuta Občine Rače–Fram (MUV, št. 12/99) in 21.
člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in
98/99) so Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 14.
seji dne 26. 6. 2000, Občinski svet občine Rače–Fram na
13. seji dne 9. 6. 2000 in Občinski svet občine Kidričevo
na 14. seji dne 29. 6. 2000 sprejeli

ODLOK
o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/86, 2/86, 41/87,
12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/9, 72/95, 13/96,
11/99), prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št.
29/89 in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97
in 72/99), Občine Rače–Fram (MUV, št. 1/86, 12/86,
16/87 in popravek 19/87, 22/88, 7/93 in 8/94) in Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86,
28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94,
Uradni list, RS, št. 49/97), sprejme lokacijski načrt za obvoznico Pragersko (v nadaljevanju: lokacijski načrt), ki ga je
z naslovom “Lokacijski načrt za obvoznico Pragersko“ izdelal URBIS – urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o.,
Maribor, v marcu 2000 pod številko projekta 30 – 112/97.
2. člen
Lokacijski načrt določa ureditve oziroma posege v prostor, ki se nanašajo na območje obvoznice Pragersko,
spremljajoče ureditve ter na lego, potek, zmogljivost, veli-

Uradni list Republike Slovenije
kost in oblikovanje objektov in naprav. Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze.
Tekstualni del obsega:
– splošni del,
– odlok o lokacijskem načrtu,
· obrazložitev lokacijskega načrta,
– izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta,
· opis prostorskih pogojev za realizacijo obvoznice, priključnih cest in vodotokov,
· potrebni infrastrukturni objekti in naprav, ter prestavitve in prilagoditve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
· prostorske ureditve po posameznih področjih,
· rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
· geodetski elaborat,
· oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
· etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
– tehnični elementi za zakoličbo,
· soglasja k lokacijskemu načrtu,
· poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
· izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Republike Slovenije
M 1:250.000,
· izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občin
Slovenska Bistrica, Rače–Fram
in Kidričevo
M 1: 5000
· pregledna karta
M 1: 5000
– pregledna situacija ureditvenih
kart
M 1: 5000
· ureditvene situacije
M 1: 1000
– ureditvena situacija melioracij
M 1: 5000
– pregledna situacija komunalnih
kart
M 1: 5000
· situacija komunalnih vodov
M 1: 1000
· karakteristični prečni profili
M 1: 50
· pregledni vzdolžni profil
M 1: 5000/500
· obodna parcelacija in načrt
gradbenih parcel
M 1: 2000

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma zemljišča obvoznice, priključnih cest, za ureditve vodotokov, za potrebne deviacije lokalnih cest in poljskih
poti. Parcele oziroma deli parcel, ki so v ureditvenem območju lokacijskega načrta, so v naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Spodnja Polskava
973/2, 1441/1, 973/1, 941, 948/3, 937/2, 939/1,
939/2, 943/2, 944/2, 944/1, 813, 810, 814/2, 815,
805/1, 1455, 805/2, 807/1, 807/2, 1454, 1532,
807/3, 750, 551, 751, 552/3 552/2, 553, 552/1, 558,
731/2, 738, 749/1, 747/1, 747/3, 1461/1, 747/5,
747/2, 560/4, 1465/4, 560/2, 1461/6, 563, 1471/17,
1425/1, 667, 668/2, 669/1, 1508, 1471/21, 1471/1,
1471/20, 669/2, 670/1, 671, 672, 673, 662/1, 675,
676, 677, 678, 661, 679, 681, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691, 646, 692/1, 645/1, 645/2,
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644, 643/2, 702, 708/1, 708/2, 709, 710, 711/1,
711/2, 712, 715/1, 715/2, 728/1, 643/1, 728/2, 642,
639, 732, 729, 1464/1, 1525, 970, 168, 948/2, 948/1,
810, 747/5, 937/1, 1000/85, 998/2, 1472, 1547,
1545, 1546, 1444, 1548, 638/1, 559, 730;
Parcele za začasno uporabo ob prestavitvi komunalnih
vodov in melioracijskih posegih:
973/2, 973/1, 948/3, 948/1, 941, 939/1, 815,
814/2, 813, 810, 807/1, 805/2, 747/3, 747/1, 732,
729, 728/2, 728/1, 715/2, 715/1, 712, 711/2, 711/1,
710, 709, 708/2, 708/1, 702, 692/1, 691, 690, 689,
688, 673, 672, 671, 670/1, 662/3, 662/2, 662/1, 661,
660, 650/1, 647, 646, 645/2, 645/1, 644, 643/2,
643/1, 642, 639, 638/2, 566, 561/2, 560/3, 560/1,
559, 558, 557, 556, 554/2, 554/1, 553, 552/3, 551,
550, 549/2, 549/1, 547, 546, 1471/21, 1471/17,
1465/1, 1455, 943/1, 819, 948/6, 948/7, 948/23,
948/31, 948/32, 692/2, 693, 694, 697, 1461/1, 1540,
1544, 1545, 1547, 1548, 552/1, 552/2, 568, 638/1,
681, 683, 684, 685, 686, 687, 749/1, 805/1, 937/1,
937/2, 943/2, 948/2;
k.o. Gorica
898, 896, 893/4, 886, 870/1, 340/6, 340/4,
340/34, 340/33 340/32, 340/31, 340/30, 340/3,
340/22, 340/21, 340/1, 329, 324, 322, 317, 316, 313,
309/2, 309/1, 262/3, 261/1, 258, 257, 897, 260, 259,
310, 340/29, 340/5, 337/1, 60, 337/2, 335/2, 335/1,
340/18, 340/19, 340/20, 340/16, 337, 335;
Parcela za začasno uporabo ob prestavitvi komunalnih
vodov in melioracijskih posegih
896, 340/4, 322, 317, 316, 313, 309/2, 309/1,
308/4, 258, 259, 260, 261/1, 262/3, 310, 324, 329,
340/3, 340/30, 340/31, 870/1, 886, 893/4, 897, 898;
k.o. Stražgonjca
679, 656/2, 652/1, 651/1, 649/1, 411/9, 411/8,
411/6, 411/5, 411/4, 411/13, 411/10, 392/2, 391/2,
390/2, 390/1, 389/2, 389/1, 388/2, 388/1, 387, 386,
385, 370, 369, 368, 365/2, 365/1, 198, 197, 196,
189, 187, 186, 185, 180, 177, 168/2, 167/3, 167/1,
165, 164, 158/3, 157/3, 150/8, 150/7, 148/2, 144/1,
179, 178, 364, 375, 376, 377, 378, 391/1, 205, 109,
365/3, 205, 206, 208, 363/2, 365/2, 144/3, 102, 161,
176, 363/1, 409/4, 650;
Parcele za začasno uporabo ob prestavitvi komunalnih
vodov in melioracijskih posegih
6521, 411/9, 411/13, 368, 365/2, 365/1, 349,
189, 187, 144/1;
k.o. Šikole
889/1, 870/1, 869, 867, 865, 889/2, 277/1, 276,
275, 278, 274, 273, 272/1, 271/1, 270/1, 220/1, 219,
218, 217, 209/1, 200/1, 199, 198, 193, 192/1, 186,
177, 172, 171, 169, 167, 165/1, 164/1, 163, 162,
161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 277/2,
269/2, 268/2, 187/2, 174/2, 168/2, 165/2, 164/2,
178/1, 120/1, 123/2, 129/2, 127/1, 128/1, 129/1,
860/2, 150/6, 176/4, 176/1, 177, 178/2;
Parcele za začasno uporabo ob prestavitvi komunalnih
vodov in melioracijskih posegih:
177, 174/2, 867, 186, 187/2, 192/1, 193, 198,
199, 200/1, 209/1, 216/1, 220/3, 220/1, 889/1, 259,
870/1;
Kanaliziranje potoka:
186, 187/2, 192/1, 193, 198, 199, 200/1, 209/1,
216/1, 220/3, 220/1, 258, 870/1, 871, 889/1;
k.o.Pongrce
103, 102, 101, 100, 99.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka se namenja za potrebe izvedbe:
– obvoznice in priključnih cest z vsemi spremljajočimi
objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, podvoz, mostovi),
– vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov
ipd.),
– ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč,
– ureditev in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– ukrepov za preprečitev prekomernih vplivov na okolje.
5. člen
Lokacijski načrt se nanaša na odsek obvoznice Obvoznica Pragersko, in sicer na obstoječo glavno cesto I. reda G
1 – 2, odsek 1290 Slovenska Bistrica – Hajdina se navezuje na začetku v km 4,460 in se nanjo na koncu priključi v km
11,947. Namen izgradnje obvoznice je izboljšati potek prometa, ki sedaj poteka skozi Pragersko in dvakrat nivojsko
križa železnico.
6. člen
Obvoznica:
Dolžina odseka obvoznice je 6,048 km. Trasa obvoznice Pragersko je zasnovana kot dvopasovna cesta. Projektirani normalni prečni profil je 9,50 m, in sicer: dva vozna
pasova po 3,25 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve
bankini po 1,20 m.
Vertikalni in horizontalni elementi na obvoznici so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 80 km/h.
7. člen
Priključki in deviacije cest in poti
Obvoznica se na obstoječe omrežje navezuje na začetku in koncu odseka ter z vmesnim priključkom na lokalno
cesto Gaj – Stražgonjca – Sp. Gorica. Vsi priključki so
nivojski. Ti priključki so:
– priključek Pragersko s priključno cesto, ki je del
rekonstruirane obstoječe ceste G1-2 (M 3-3). Križišče je
predvideno kot T križišče s pasovi za leve zavijalce.
– priključek Spodnja Gorica s priključno cesto. Ta priključek navezuje obstoječo lokalno cesto med vasmi Stražgonjca in Spodnja Gorica na novo cesto. Križišče je predvideno kot nivojsko križišče s pasovi za leve zavijalce.
– priključek Šikole je predviden kot dvojno T križišče.
V km 5,577 se na obvozno cesto z južne strani priključi
obstoječa cesta G1-2 (M 3-3), na severu pa se v km 5,935
navezuje lokalna cesta proti Račam. Križišči sta predvideni s
pasovi za leve zavijalce.
Zaradi izgradnje obvoznice Pragersko je potrebno zgraditi naslednje deviacije cest in poti:
– deviacija železniške proge ni potrebna, gradnja objekta je predvidena z narivanjem pod progo,
– večje deviacije kategoriziranih ali lokalnih cest zaradi
gradnje obvozne ceste niso potrebne. Tako je obstoječa
glavna cesta deviirana le na začetku in koncu odseka zaradi
ureditve horizontalnega in vertikalnega priključevanja na obvoznico. Prav tako je deviirana lokalna cesta Stražgonjca –
Sp. Gorica v območju priključka v skupni dolžini 260 m.
Za zagotovitev dostopnosti na obdelovalne površine in
povezavo pa so predvidene deviacije obstoječih poljskih
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poti in ureditev novih vzdolžno ob obvozni cesti. Te deviacije
so:
– deviacija 1 v km 0,623, NPP 9 m, dolžine 220 m,
priključek Pragersko s priključno cesto, ki je del rekonstruirane obstoječe ceste G1-2 (M 3-3). Križišče je predvideno
kot T križišče s pasovi za leve zavijalce,
– deviacija 2, v km 1,105, NPP 4 m, dolžine 240 m,
šolska pot od podaljška Bizjakove ulice mimo Orthabra do
Slokače. Križanje je predvideno v podhodu
– deviacija 3, v km 1,596, NPP 4m, dolžine 160m,
poljska pot, potek omogoča nivojsko prečkanje obvoznice
večjim kmetijskim strojem v času poljedelskih del,
– v območju križanja obvozne ceste z železniško progo
s podvozom pod železnico je po programu železnice predvideno, da ob progi levo in desno poteka povezovalna pot
preko objekta. S poti levo ob progi je predvidena nova pot v
dolžini cca 250 m severno ob obvoznici do obstoječe poti v
P38,
– deviacija 4, km 3,252, NPP 4 m, dolžine 280 m,
poljska pot ob potoku Črnec. Nova vzporedna poljska pot v
dolžini 1050 m severno ob obvoznici pa povezuje obstoječo
pot s potjo desno ob progi,
– prav tako sta novi povezovalni poljski poti predvideni
levo in desno ob obvoznici od km 3,880 pri priključku Sp.
Gorica do km 4,750, kjer se navezujeta na obstoječo poljsko pot,
– deviacija 5, v km 3,880, NPP 7,90, dolžine 140 m,
priključek Spodnja Gorica s priključno cesto

– deviacija 6, v km 3,880, NPP 7,90 m, dolžine 150m,
priključek Spodnja Gorica s priključno cesto. Ta priključek
navezuje obstoječo lokalno cesto med vasmi Stražgonjca in
Spodnja Gorica na novo cesto. Križišče je predvideno kot
nivojsko križišče s pasovi za leve zavijalce,
– deviacija 7, v km 4,650, NPP 4m, dolžine 200 m,
križanje obstoječe lokalne poti med Šikolami in Sp. Gorico z
obvoznico je predvideno kot nivojsko prečkanje,
– deviacija 8, v km 4,850, NNP 4 m, dolžine 280 m,
poljska pot, predviden je prehod poljske poti v podvozu s
svetlo višino 4,25m. Potek omogoča izvennivojsko prečkanje obvoznice kmetijskim strojem v času poljedelskih del,
– deviacija 9, v km 5,577, NPP 9 m, dolžine 190m,
priključek Šikole je predviden kot T križišče. V km 5,577 se
na obvozno cesto z južne strani priključi obstoječa cesta
G1-2. Križišče ima predvidene pasove za leve zavijalce,
– deviacija 10, v km 5,935, NPP 9 m, dolžina 180m,
priključek Šikole predvideno kot T križišče, na severu se v
km 5,935 navezuje lokalna cesta proti Račam. Križišče ima
predvidene pasove za leve zavijalce,
– deviacija 11, križanje obstoječe lokalne ceste z obvoznico v km 5,162 je predvideno kot nivojsko prečkanje,
– nove, obvozni cesti vzporedne dostopne poti, potekajo delno po južni in delno po severni strani obvoznice v
skupni dolžini 4, 565 km. Za prehod kmetijske mehanizacije v smeri Rače – Podova je na južni strani vključena poljska
pot, ki omogoča prečkanje glavne ceste v križišču za Rače v
km 5,935.

8. člen
Objekti
Podvozi pod obvoznico

km

l
(m)

š
(m)

sv. viš
(m)

2+176

68,60

24,50

4,75

Podvoz 3-3a na deviaciji 4 poljske poti
Objekt je zasnovan kot poševni armirano betonski okvir z vzporednimi krili,
debelina plošče je 0,40 m.

3 +252,45

8,20

5,00

3,00

Podvoz 3-4, na deviaciji 8 za poljsko pot
Objekt je zasnovan kot armiranobetonski okvir z vzporednimi krili, debelina
plošče je 0,50 m.

4+850,00

10,59

6,00

4,25

1+105

9,95

5,00

2,60

km

l
(m)

š
(m)

sv. viš
(m)

3 +266,4

9,20

7,00

3,10

4+483

9,20

5,00

2,96

Podvoz 3-3 pod železniško progo
Objekt je zasnovan kot zaprti armirano betonski okvir, ki se nadaljuje v keson
pred in za objektom, debelina talne plošče je1 m, debelina voziščne plošče
pa 0,70 do 0,75 m.

Podhod pod obvoznico
Podhod 3-1 na deviaciji 2, za šolsko pot
Objekt je zasnovan kot armiranobetonski okvir z vzporednimi krili, debelina
plošče je 0,50 m.
Mostovi
Most 5-1 čez potok Črnec
Objekt je zasnovan kot poševni armirano + betonski okvir z vzporednimi krili,
debelina plošče je 0,60 m.
Most 5-2 za potok Rakitovec (Prednico)
Objekt je zasnovan kot armiranobetonski okvir s poševnimi krili, debelina
plošče je 0,50 m.

Ploščati propust
Ploščati propust 3-2 za Mlinski potok
1+893
9,20
4,00
3,40
Objekt je zasnovan kot zaprti armirano betonski okvir s poševnimi krili,
debelina plošče je 0,40 m.
Poleg teh objektov so na regulacijah manjših potokov in melioracijskih jarkih cevni propusti ali ploščati propusti manjših
prerezov.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
9. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev obvoznice,
priključnih cest in vodotokov mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Obvoznica:
Vse odbojne ograje so kovinske.
Objekti na obvoznici:
Mostovi, podvozi in podhodi morajo biti ustrezno arhitekturno oblikovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora. Prostor ob objektih se krajinsko oblikuje, brežine morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren. Območje
se zasadi s sklenjeno nizko avtohtono vegetacijo.
Posegi v obcestni prostor:
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo čim bolj
prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov
morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno
biotehnično utrjene, zavarovane in obsajene z vegetacijo, v
skladu s pogoji lokacijskega načrta in morajo upoštevati
krajinske značilnosti prostora.
Med obratovanjem je treba nadzirati stanje nasipov in
vkopov z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in
varnosti.
Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno. Nove zasaditve se morajo navezati na obstoječo vegetacijo (živice, posamezne skupine dreves ali
grmovnic, obvodna vegetacija).
Detajlna reliefna in vegetacijska ureditev obcestnega
prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov
v prostoru in krajinskih značilnosti prostora. Reliefno oblikovanje nasipov in vkopov se izvede v skladu z obstoječo
morfologijo terena.
Na stiku obvoznice s kmetijskimi zemljišči se zagotovi
ozelenitev z ustrezno avtohtono grmovno vegetacijo ob upoštevanju odpiranja pogledov z obvoznice v odprto krajino.
Vsi odseki obstoječih cest, ki po dograditvi obvoznice
priključnih cest, vodotokov in drugih ureditev določenih s
tem odlokom, izgubijo funkcijo, morajo biti rekultivirani.
Posegi v obvodni prostor reguliranih vodotokov:
Vsi vodotoki se regulirajo sonaravno s povzemanjem
oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone drevesne
in grmovne obvodne vegetacije. Za sonaravno ureditev vodotokov se izdela vodnogospodarski in krajinski načrt.
Po končani gradnji, ob ugotovljenem dejanskem stanju
posegov v prostor in ugotovljenih morebitnih konfliktnih oziroma negativnih vplivih na vidne značilnosti okolja, je treba
določena območja dodatno arhitekturno in krajinsko urediti.
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– V km 4+280 prečka obvoznico vodovod SC 250
mm, predvidena je zamenjava z duktilom v dolžini 140m.
Pod obvoznico je zaščitni cevovod iz jeklenih cevi v dolžini
40m.
– v km 4+750 prečka obvoznico vodovod SC 350
mm, predvidena je prestavitev s cevmi iz duktila 350 mm v
dolžini 310m. Prečkanje pod obvoznico se izvede z zaščitnim cevovodom v dolžini 50m.
Investitor mora v času gradnje izvesti naslednje ukrepe:
· zagotoviti nemoteno oskrbo v času gradnje na celotnem odseku obvoznice Pragersko
· zagotoviti prevezave vseh lokalnih in hišnih priključkov. Za nemoteno oskrbo v času gradnje je potrebno izvesti
začasne bay-pase.
12. člen
Elektrika:
Zaradi gradnje obvoznice Pragersko je potrebno izvesti
naslednje ukrepe in posege na obstoječem in predvidenem
elektro omrežju:
Srednjenapetostni vodi
– V km 0+710, obstoječi 20kV DV RTP Sl. Bistrica
križa obvoznico, načrtovana je zamenjava obstoječega droga z dvema novima,
– V km 0+953, obstoječi 20kV DV Pragerska vas križa
obvoznico, načrtovana je zamenjava dveh lesenih drogov z
novimi betonskimi,
– V km 4+175, predviden 20 kV, ki bo povezoval TP
Sp. Gorica in TP Stražgonjca, položijo se plastične cevi,
– V km 5+153, obstoječi 20kV DV Rače – Šikole križa
obvoznico, načrtovana zamenjava dveh drogov z novimi betonskimi,
– V km 5+220, obstoječi 20kV DV Šikole – Cirkovci
križa obvoznico, načrtovana zamenjava droga z novim betonskim.
Transformatorske postaje
– TP/1 Načrtovana je izgradnja transformatorske postaje za potrebe črpališča v podvozu železniške proge TP
20/0.4 kV Pragersko črpališče (tip TPM 1x 30 kVA) v km
2+150. Za napajanje predvidene TP/1 je potrebno zgraditi
20kV kablovod, ki bo vključen v obstoječi 20 kV DV Prageska vas. Trasa kablovoda poteka po južni strani obvoznice.
Dolžina ca. 1200 m.
– Načrtovana je izgradnja transformatorske postaje na
betonskem drogu TB – 30; 10-20/0.4kV; 35kVA v km 5 +
500. Za napajanje predvidene je potrebno zgraditi 20kV
kablovoda v dolžini ca. 320m.
Ob preureditvi obstoječih elektroenergetskih vodov se
s tras le-teh odstranijo vsi elementi daljnovodov, ki ne služijo
več svojemu namenu (stebri, temelji, vrvi, izolacija itd.).

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
10. člen
Kanalizacija:
Na območju trase ni obstoječe kanalizacije.
11. člen
Vodovod:
Zaradi gradnje obvoznice in drugih ureditev, določenih
s tem odlokom, se izvedejo naslednji posegi na vodovodnem omrežju:
Vodovod
– v km 1+450 prečka obvoznico vodovod SC 350
mm, predvidena je zamenjava cevi z duktilom 350 mm v
dolžini 200m. Prečkanje pod obvoznico se izvede z zaščitnimi jeklenim cevovodom v dolžini 35m.

13. člen
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se izvede na naslednjih odsekih:
Načrtovana je ureditev javne razsvetljave priključkov obstoječih ceste na obvoznico, in sicer za nivojske priključke:
1. Razsvetljava križišča v km 0+220, napajanje iz omarice JR, ki bo napajana po NN omrežju TP SP. Polskava 1.
2. Razsvetljava križišča v km 0+636, napajanje iz obstoječe TP 20/04kV Pragersko grad.
3. Razsvetljava križišča v km 3+875, napajanje iz omarice JR, ki bo napajana po NN omrežju TP Stražgonjca.
4. Razsvetljava križišča v km 5+577, napajanje iz TP/1.
5. Razsvetljava križišča v km 5+935, napajanje iz TP/1
po NN kablovodu.
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14. člen
Omrežje zvez
Zaradi gradnje obvoznice in drugih ureditev, določenih
s tem odlokom, je treba prestaviti oziroma prilagoditi naslednje telekomunikacijske objekte, omrežja in naprave:
· naročniški kabel TK 10 za povezavo naročnikov v Sp.
Gorici, ki ga bo potrebno v km 3,850 prestaviti in zaščititi,
· samonosilni medkrajevni telefonski kabel TF 33, prečka obvoznico pri Kmetijskem kombinatu Ptuj v km 0,375
zato je potrebna njegova zaščita,
· signalnovarnostne naprave in telekomunikacijske naprave, ki potekajo ob levi strani železnice so prizadete z
gradnjo bodočega podvoza. Predvidena je njihova začasna
prestavitev začasna pločevinasta korita PK 300 v času gradnje, po končani gradnji objekta pa tudi končna ureditev s
prestavitvijo kablov v betonska kabelska korita.
15. člen
Plinovod
Plinovod R 14 s premerom DN 100 je zaradi gradnje
obvoznice tangiran na naslednjih mestih:
· v km 1+241 pod kotom 70°, zato je predvidena prestavitev, ki se izvede s prekinitvijo pretoka s tovarniško predizoliranimi cevmi za II. razred. Izolacijski spoji med cevmi se
izvedejo s termoskrčnim materialom,
· v km 0+219 šolske poti, zato je predvidena prestavitev, ki se izvede s prekinitvijo pretoka s tovarniško predizoliranimi cevmi za II. razred. Izolacijski spoji med cevmi se
izvedejo s termoskrčnim materialom,
· v km 0+050 na deviaciji 9 za Šikole, kjer je predvidena zaščita z armirano betonskimi ploščami v raščenem terenu tako, da segajo plošče na vsaki strani 5,0 m od roba
ceste.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
16. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Ureditev vodotokov
Prečkanja vodotokov in odvodnikov se izvede s premostitvenimi objekti.
V lokacijskem načrtu je predvidena ureditev potokov z
dodatnim zavarovanjem dna in brežin, zaključenega s talnimi
pragovi, in sicer izven območja premostitvenih objektov.
Svetle odprtine premostitvenih objektov:
Mlinski potok
4 x 3,40 l = 9,20 m
Framski potok + deviac. 12,70 x 3,10
l = 9,20 m
Prednica
5 x 2,96 l = 9,20 m
Rakitovec
BC ∅ 80 cm.
Načela urejanja vodotokov so enaka načelom obnove
biotopov, saj so vodotoki eden od najpomembnejših ekosistemov v krajini. Pri tovrstnih ureditvah ne sme biti edino
merilo za urejanje vodotokov vodarsko tehnična zahteva po
zagotovitvi nadzorovane odvodnje, ampak je treba upoštevati tudi načela obnove naravnih kakovosti krajine.
Detajlna drenažna mreža
Trasa obvoznice poteka preko že zgrajenega drenažnega sistema. Na delu melioracijskega območja katero je
direktno prizadeto z izgradnjo obvoznice bo narejena nova
drenažna mreža z enakim hidravličnimi parametri kot obstoječa drenaža.
Obvoznica v bistvu prizadene že hidromeliorirana območja. Povprečna globina drenov je okrog 1 m. Minimalna
globina drenov je 0,7 m, kar je minimalno za globoko podrahljanje. Minimalni padec drenov je 2‰ v izjemnih primerih 1‰.
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Razmak med dreni znaša 15 m in je odvisen od naravnega padca terena in hidravlične prevodnosti, ter pedološke
sestave tal.
Nad dreni bo vgrajen gramoz, hidravlični filter povprečne višine 0,60 m, in sicer v vsaki drugi dren oziroma na
razdaljo 30 m. V popisu del upoštevamo širino izkopa 0,25
m (izkop z drenažnim strojem), kar pomeni 0,60 x 0,25 =
0,15 m3/m’.
Na celotnem območju na katerem bomo rekonstruirali
drenažo, bo vgrajena drenažna mreža. Na območju bo položena detajlna drenažna mreža iz plastičnih drenažnih cevi
odgovarjajočega profila ∅ 8–10 cm, v kombinaciji z gramoznim filtrom.
Na koncu drenov bo narejena plastična izlivka z žabjim
pokrovom. Drenažna mreža bo izvedena po sistemu dreni z
direktnim iztokom v odprti jarek – razen manjšega dela,
kateri je projektiran na zbiralce.
Odvodnjavanje in zaščita podtalne vode
Glede na različne pogoje poteka trase in zahteve okolja, po katerem trasa poteka, ločimo več različnih sistemov
odvodnjavanja. V hidrogeološkem poročilu je trasa glede na
navodila Smernic za vsebino PGD projekta vodnogospodarskih ureditev z ozirom na zaščito podzemne vode razdeljena
na pet različnih pododsekov:
Od km 0,000 do km 2,400 nastopa slabo propustna
plast zemljine, dovoljena je disperzna odvodnja, izvedba
posebnih tesnilnih konstrukcij ni potrebna. Na tem delu je
predvideno odvodnjavanje vozišča in cestnega telesa po
disperzno na okoliški teren oziroma v cesti vzporedne odprte melioracijske jarke. V podvozu se voda z vozišča odvaja v
kanalizacijo in nato s prečrpavanjem v odvodnik.
Od km 2,400 do km 3,400 se giblje debelina slabo
propustne zemljine do 2 m zato je na tem delu predvideno
kontrolirano odvodnjavanje vozišča v obcestni jarek z izvedenim tesnenjem z glinenim nabojem debeline 40 cm in 30
cm nadkritjem. Pred izpustom v recipient so predvideni lovilni bazeni.
Od km 3,400 do km 4,500 je dovoljena disperzna
odvodnja padavinskih vod.
Od km 4,500 do km 4,700 je zmerno občutljivo področje, za odvodnjavanje cestnega telesa so predvideni obcestni jarki z izvedeno tesnilno konstrukcijo iz glinenega
naboja debeline 40 cm in nadkritja v debelini 30 cm. Pred
izpustom v recipient so predvideni lovilni bazeni.
Od km 4,700 do konca predvidene trase je zelo občutljivo območje na področju zajetja pitne vode Šikole. Na tem
delu je predvideno ločeno odvodnjavanje vozišča v koritnico
in v vodotesno kanalizacijo, medtem ko se brežine odvodnjavajo v odprte jarke z izvedeno tesnilno konstrukcijo z
glinenim nabojem 60 cm in nadkritjem debeline 30 cm.
Jarki so ščiteni še 4 m od osi dna jarka z naklonom 10%
proti jarku.
Potek varstvenih pasov virov pitne vode
Obvozna cesta bo potekala po varstvenih pasovih črpališča Šikole (UV občin Ormož in Ptuj, št. 19/92) in po
četrtem varstvenem pasu za zavarovanje zalog pitne vode na
Dravskem polju (MUV občin Dravograd, Maribor, Pesnica,
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 8/92).
Četrti varstveni pas za zavarovanje zalog pitne vode na
Dravskem polju
Od km 0+000 do km 3+850 poteka obvoznica po
četrtem varstvenem pasu Dravskega polja, to je vplivno območje z blagim režimom varovanja. Varstven pas je namenjen zaščiti podzemne vode, ki teče proti črpališčem. Izvajati je potrebno vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje podzemne vode, kar predpisujejo odloki.
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Tretji ali ožji varstveni pas črpališča Šikole
Od stacionaže 3+850 do km 6+000 poteka obvozna
cesta po tretjem varstvenem pasu črpališča Šikole.
Kanalizacija za meteorne vode iz obvozne ceste
Na ožjem varstvenem pasu, to je od km 4+700 do km
5+900 je predviden odvod meteorne vode s cestne površine skozi ulične požiralnike z usedalnikom v obcestni vodotesni kanal, na katerem so predvideni revizijski jaški. Izvedba
kanalizacije je predvidena iz PVC cevi, vgrajenih po priloženem detajlu. Izvedba kanalov in revizijskih jaškov mora biti
vodotesna. Revizijski jaški so naslednjih dimenzij:
J1 do J13 BC ∅ 60 cm
J21 do J29 BC ∅ 60 cm
J14 do J20 BC ∅ 80 cm
do 60 m.
Kanal 1 poteka od jaška 1 do jaška 6 ob desnem robu
obvozne ceste, nato jo prečka in od jaška J7 do jaška J14
poteka ob levem robu. Z nasprotne smeri se priključi kanal
2, ki se začne z jaškom J29.
Od jaška J14 je meteorna voda speljana v prepustu na
desni – južni rob obvozne ceste, prečka obcestni jarek in v
odprtem kanalu, poteka ob poljski poti proti severnem delu
naselja Šikole in se skozi usedalnika priključi v odvodnik
Rakitovec.
Usedalnik je predviden za zadrževanje kritičnega naliva
in morebiti razlitih pulitantov. Lociran je pred naseljem, torej
že izven ožjega varovanega območja. Odtok iz usedalnika je
skozi montažni prelivni jašek (VGB Maribor). Zemeljski zadrževalni bazen mora imeti v dnu in na brežinah glinasti naboj
deb. 40 cm. Jarek bo utrjen s kanaletami, ki morajo biti
kvalitetno vodotesno položene.
V povezavi z znižanjem nivelete v fazi priprave PGD za
pribl. 0,80 do 1 m se gravitacijsko uredi odtok meteornih
voda v potok Ratitovec na JV delu naselja Šikole. Z izvedbo
cevovoda skozi polje ob VV daljnovodu do poljske poti in ob
njej do izliva v potok. Potrebno je načrtovati zadrževalni
bazen z usedalnikom.
Odtok meteornih vod iz obcestnih jarkov
Od km 4+660 do km 6+000 Obvoznice Pragersko na
vodovarstvenem območju
V projektu ceste so predvideni obojestransko globoki
obcestni jarki, iz katerih pa gravitacijski odtok do najbližjega
odvodnika Rakitovca ni izvedljiv. Obcestni jarki so vključno z
nasipom ceste povprečne širine 9 m. Izvedeni so vodoneprepustno in tvorijo zaščitni pas za varstvo podtalnice za
primer nesreče in škodljivega razlitja.
Obcestni jarki na ožjem vodovarstvenem območju se
obojestransko nagibajo k profilu obvozne ceste P 105 v km
5+250. Levoobrežna jarka I in II se skozi prepust iz BC ∅
60 cm priključita v zbirni jašek na desnem pasu ceste, v
katerega sta speljana tudi jarka III in IV. Zbirni jašek je
velikosti 3 x 1,2 x 2,5 m. Izdelan je iz vodoneprepustnega
betona in prekrit s pohodno rešetko. V jašku je vgrajena
potopna stena, tako, da je hkrati tudi lovilec olja. Jašek
mora biti dodatno vodoneprepustno obdelan s hidrotes.
premazom. Iz jaška je pretok speljan po kanalu iz BC v
ponikalnik.
Voda iz obcestnih jarkov na kratkem odseku obvozne
ceste od km 4+500 do 4+700 je priključena v odvodnik
Rakitovec, posebno čiščenje ni predvideno, ker je odsek
opredeljen kot zmerno občutljiv.
Združitveni jašek je hkrati tudi lovilec olja in bencina. Iz
združitvenega jaška, ki je v prečnem profilu P 105 je pretok
speljan po kanalu iz BC ∅ 60 cm v ponikalnik. Ponikalnik je
predviden v trikotnem prostoru med obvoznico in obstoječo
poljsko potjo. Vtok v ponikalnik je v profilu P 104.
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Ponikalnik je podolgovate oblike, dolžine 50 m in širine
od 9 do15 m, ter ponilane površine 400 m2.
Zemeljski zadrževalni bazen
Za čiščenje meteornih vod s cestne površine je predviden na desnem bregu Framskega potoka. V njega so priključene meteorne vode z odseka obvozne ceste od km 2+450
do km 3+200. Objekt je predviden kot usedalnik z lovilcem
olj in zadrževalnik. Predviden je v zemeljski izvedbi, z vgrajenim glinastim nabojem deb. 40 cm v dnu in na brežinah.
Odtok iz objekta je skozi montažni prelivni jarek (VGB Maribor) pravokotne oblike. Jašek ima funkcijo sifona in preprečuje odtok morebitnih pulitantov v odvodnik, poleg tega
omogoča odtok padavinske vode skozi dušilko v količini Qd
≤ 1/10 QSN in preko prelivnega roba pretoke večje od
Q10.
Črpališče meteorne vode iz useka obvozne ceste pod
železniško progo
Iz najnižjega dela useka, kamor sta speljana kanala 3 in
4 je odtok speljan po kanalu 5 v črpališče v km 2+360.
Količina vode je Q = 81 l/s, hčrp = 6 m. Predvideni sta 2
črpalki v jašku velikosti 3 x 2 x 6 m.
Zaradi zaščite podtalnice je poleg navedenega potrebno upoštevati:
– vozne in pomožne površine v območju vplivnem varstvenem pasu morajo biti nepropustno utrjene;
– v območju vodovarstvenih pasov je potrebno izvesti
ob vozišču ustrezno varovalno ograjo zaradi zaščite pred
izpadom vozil s cestišča.
Za čiščenje površinskih vod vodotokov se pred ponikanjem oziroma izpustom zagotovi infrastruktura za sistem čiščenja. Tehnologija čiščenja se prilagodi zahtevani stopnji
čiščenja, ki se določi v posebni projektni dokumentaciji in
na osnovi posnetka ničelnega stanja.
Pred pričetkom gradnje je potrebno izdelati projekt
varovanja, monitoringa ter potrebnih ukrepov v primeru havarije za zagotavljanje zaščite podtalnice.
Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se pri izkopu pa tudi kasneje
preprečijo morebitna izlitja nevarnih snovi v podtalje oziroma, da se v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje
usposobljenih delavcev. Na območju ni dovoljeno skladiščenje goriv in maziv za delovne stroje. Pri gradnji je dovoljeno uporabljati takšen material, ki kasneje ne more ogroziti
podtalnice.
Drugi pogoji glede vodnogospodarskih ureditev in varovanja vodnih virov:
Pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju mostov, sistema odvoda vode in ureditev vodotokov je treba upoštevati
hidrološke podatke in dinamične značilnosti vodotokov.
Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom, ki bi lahko ogrozil zaloge
podtalnice.
Zagotoviti je potrebno, da se s predvidenimi posegi ne
bo poslabšalo ali celo ogrozilo oskrbe s pitno vodo območjem, ki se jih iz teh virov danes oskrbuje. V ta namen je zato
potrebno opredeliti nadomestni vodni vir, ki bi, če bi se to
zgodilo, lahko pokril ta izpad in zanj, z odgovarjajočimi raziskavami to tudi dokazati.
Zaradi zagotovitve varnega funkcioniranja zgrajenih odvodnih sistemov je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne protierozijske ukrepe, s katerimi se bo preprečilo prekomerno
sproščanje materiala, ki bo sicer te zasipaval in s tem neposredno vplival (poslabšal) zlasti režim odtoka visokih voda.
Vsi vodotoki se regulirajo in uredijo sonaravno z obsaditvijo vodotoka.
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Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere živih bitij v in
ob vodotokih.
Oskrba s pitno vodo in zaloge podtalnice se zaradi
gradnje obvoznice, priključnih cest in predvidenih regulacij
ne sme poslabšati.
Zagotoviti je treba varno funkcioniranje in vzdrževanje
zgrajenega odvodnega sistema tudi z vidika erozijske ogroženosti zaledja in možnosti sproščanja materialov.
17. člen
Ureditve na območju kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč
Investitor gradnje je po končani gradnji dolžna plačati
stroške v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so
posledica posega gradnje na večje zaokrožene komplekse
kmetijskih zemljišč.
Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena
rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.
Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti
shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih ustreznih
oblik in višine do 1,20 m.
Pri gradnji obvoznice je treba omejiti gibanje strojev na
območju same trase in posebej zavarovati tla (talni tipi) pred
poškodbami, povzročenimi ob sami gradnji in po njej.
18. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Izvesti je treba predhodne arheološke raziskave ter ob
izvedbi del zagotoviti arheološki nadzor, z možnostjo izvedbe zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih zemljišč. Arheološka območja ugotovljena s predhodnimi arheološkimi raziskavami morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred
začetkom gradnje obvoznice, priključnih cest in vodotokov.
19. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Med izvajanjem gradbenih del je treba zagotoviti nadzor geologa in v primeru odkritja mineralov, fosilov in drugih
geoloških posebnosti o tem obvestiti pristojno strokovno
organizacijo.
Vse vodotoke je treba urediti in regulirati sonaravno.
Elementi struge se morajo čim bolj približati naravni podobi
in karakteristikam nižinskih vodotokov Dravskega polja.
20. člen
Varstvo pred hrupom
Na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po
končani gradnji niso potrebni protihrupni ukrepi. V skladu z
določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 45/95), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), uredbe o spremembah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 24. členu te uredbe je treba v
primeru ugotovljenih prekoračitev dopustnih ravni hrupa izvesti potrebne zaščitne ukrepe.
21. člen
Varstvo zraka
Zaradi naraščanja prometa se bo v času obratovanja
obvoznice in priključnih cest onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju ob trasi povečala. Zaradi
gradnje se bo promet po glavnih prometnicah zmanjšal,
tako da bo emisij prometa v mestu manj.
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Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja obvoznice
niso potrebni. Vse zasaditve ob prometnici imajo hkrati tudi
funkcijo varovanja pred emisijami.
22. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila,
tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo
ne bo okrnjena.
Varstvo pred razlitjem nevarnih snovi
Meteorne vode iz varovalnih pasov ob obvozni cesti so
speljane v ustrezne zadrževalne bazene, ki imajo funkcijo
oljnega lovilnika in usedalnika in omogočajo ustrezne intervencije ob morebitnih havarijah na cestah. Tovrstni objekti
se uredijo vzdolž obvoznice pred vtokom vode s ceste v
vodotok oziroma jarek ali podtalnico.

VII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
23. člen
Etape izvajanja na podlagi lokacijskega načrta:
· prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne
za uresničitev predvidenih posegov;
· deli trase obvoznice, ki omogočajo funkcionalno celoto;
· priključne ceste z deviacijami;
· vodnogospodarske ureditve;
· posamezni objekti na trasi obvoznice.
Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne sklenjene funkcionalne celote. Etape izvajanja lokacijskega načrta je treba načrtovati in
izvajati tako, da bo potekal promet po lokalnih in glavnih
cestah čim manj moteno.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
24. člen
Monitoring
Investitor gradnje obvoznice, priključnih cest in vodnogospodarskih ureditev mora zagotoviti posnetek ničelnega
stanja, podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajati
monitoring z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času
gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli
pragove sprejemljivosti, najmanj v naslednjem obsegu:
Površinske vode
· Program spremljanja vplivov na kakovost vode površinskih vodotokov v času gradbenih posegov v vodotokih
vključuje parametre: pH, koncentracijo vodotopnega kisika
in suspendiranih snovi, meritve motnosti, koncentracijo ekstrahiranih halogenih organskih spojin (EOX) in mineralna
olja.
Monitoring mora vključevati Framski potok – Črnec
(PV1) in dodatni merilni mesti na Mlinskem potoku (PV2) in
potoku Prednica (PV3).
· Podroben načrt spremljanja onesnaženosti površinskih vod v času gradnje mora investitor izdelati na podlagi
PGD, PZI v posebnem projektu pred pričetkom gradnje
obvoznice. Načrt mora upoštevati predloge poročila o vplivih na okolje.
Program opazovanja vplivov obvoznice Pragersko na
površinske vodotoke v času obratovanja vključuje preiskave
površinskega vodotoka in odpadnih vod iz zadrževalnika.

Uradni list Republike Slovenije
· Spremljanje negativnih vplivov na površinske vodotoke obsega:
spremljanje vplivov na kakovost vode Framskega potoka – Črnec (PV1). Program vključuje parametre: pH, koncentracijo vodotopnega kisika in suspendiranih snovi, meritve motnosti, koncentracijo ekstrahiranih halogenih organskih spojin (EOX) in mineralna olja. Opazovalni monitoring
naj se izvaja enkrat letno v času srednjih vodostajev vsaj tri
leta. Kolikor se razmere v potoku ne poslabšajo v primerjavi
s stanjem pred gradnjo obvoznice Pragersko se lahko za
naslednje obdobje zmanjša obseg in pogostost preiskav.
Spremljanje emisij odpadnih snovi iz zemeljskega zadrževalnika in usedalnika obsega:
· obratovalni monitoring vod iz zemeljskega zadrževalnika ob Framskem potoku – Črnec in usedalnika (iz katerega se vode odvodnjavajo v potok Rakitovec). Program monitoringa obsega parametre pH, električno prevodnost, neraztopljene in usedljive snovi, kemijsko potrebo po kisiku (KPK),
adsorbirane halogene organske spojine (AOX), policiklične
aromatske ogljikovodike (PAO) in od kovin svinec, kadmij in
živo srebro. Vzorčenje naj se izvaja enkrat letno v obdobju
treh let. Kolikor se v tem času ne ugotovi poslabšanje razmer v vodi, se lahko za naslednje obdobje zmanjšata obseg
in pogostost preiskav,
· občasne preiskave sedimenta iz zemeljskega zadrževalnika in usedalnika. Program meritev in analize naj obsega
celokupni organski ogljik (TOC), ekstrahirane halogene organske spojine (EOX), policiklične aromatske ogljikovodike
(PAO), mineralna olja ter od kovin svinec, kadmij in živo
srebro. Vzorčenje naj se izvaja enkrat letno v času januar/februar. Rezultate meritev je potrebno oceniti po določilih
pravilnika o ravnanju z odpadki.
Kolikor se na osnovi rezultatov meritev in analize vode
in sedimenta površinskih vodotokov (recipientov) ugotovi
poslabšanje razmer, je potrebno obstoječe programe obratovalnih monitoringov vključiti dodatne parametre ter povečati pogostost meritev in analize, s katerimi je možno ugotoviti vzroke za spremenjene razmere.
Podtalnica
· Vzpostaviti imisijski monitoring kvalitete in količine podtalnice, s katerim bo nedvoumno možno ugotoviti eventualen vpliv obvoznice in vodnogospodarskih ureditev.
· Monitoring negativnih vplivov na podtalnico v času
gradnje obvoznice Pragersko vključuje obdobje pripravljalnih del in čas gradnje. Program vključuje predvsem nadzor:
– tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo (pretakanje in transport) goriv
ter motornih in strojnih olj z vidika preprečevanja razlivanja
po površini gradbišča.
Na območju trase obvoznice Pragersko je predviden
monitoring podtalnice med gradnjo na dveh mestih: zasebni
vodnjak v kraju Spodnja Gorica – Goje (PO1) in vodno
zajetje Šikole.
Program vključuje naslednje skupine fizikalno-kemijskih parametrov:
– terenske meritve, nivo podtalnice, pH, T
, elekVODE
trično prevodnost in nasičenost s kisikom;
– onesnaženje podtalnice: KPK-KMnO4, amonij, TOC,
AOX, klorid, mineralna olja ter svinec.
Vzorce je potrebno odvzeti v mesečnih intervalih pred
začetkom del in v času, ko se odkrivajo krovne plasti tal ali
se izvajajo izkopi zemlje. V primeru, da rezultati meritev in
analize kažejo na spreminjanje razmer v podtalnici, je potrebno razširiti območje, pogostost in obseg preiskav. Do zaključnih ugotovitev preiskave se smejo izvajati le tista grad-
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bena dela in v obsegu, ki ne morejo vplivati na poslabšanje
razmer v podzemnih vodah.
Podroben načrt spremljanja onesnaženosti podtalnice
v času gradnje mora investitor izdelati na podlagi PGD, PZI v
posebnem projektu pred pričetkom gradnje obvoznice.
Za primere nesreč se načrtuje poseben program monitoringa. Program preiskav vključuje poleg osnovnega programa še spremljanje aktivnih spojin, s katerimi je onesnažena podtalnica. Program se izvaja toliko časa, dokler rezultati preiskav ne pokažejo trajnega izboljšanja kakovosti podtalnice.
Zrak
Spremljanje vplivov gradnje na onesnaženost zraka obsega meritve onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na
referenčnih merilnih mestih v vseh naseljih ob obvoznici. V
času gradnje so predlagane meritve z naknadno kemijsko
analizo prašnih usedlin na štirih lokacijah:
– objekt Sp. Polskava 188 jugovzhodno od obvoznice
1.070,
– objekt Ul. Bratov Brglez 55 na Pragerskem jugovzhodno od obvoznice na km 1.550,
– objekt Sp. Gorica 2 južno od obvoznice na km 3.800,
– objekt Sp. Gorica 5 severno od obvoznice na km
4.200.
Monitoring onesnaženosti zraka med gradnjo mora biti
časovno usklajen z intenzivnostjo gradnje. Na vsakem merilnem mestu sta potrebni najmanj dve enomesečni meritvi
koncentracije prašnih usedlin. Zavezanec za izvedbo monitoringa v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan
zagotoviti, da se meritve onesnaženosti zraka na posameznih lokacijah izvajajo v času največje intenzivnosti gradbenih
del. Podroben načrt spremljanja onesnaženosti zraka v času
gradnje mora investitor izdelati na podlagi PGD, PZI v posebnem projektu pred pričetkom gradnje obvoznice.
Spremljanje onesnaženosti zraka zaradi emisij prometa
po obvoznici Pragersko v času obratovanja obvoznice zaradi
pričakovane majhne dodatne onesnaženosti zraka ni potrebno.
Hrup
V času gradnje spremljati imisijske ravni hrupa in v
primeru prekoračenih dopustnih vrednosti izvesti ustrezne
ukrepe, ki so: ustrezna organizacija gradbišča, uporaba strojev z ustreznimi protihrupnimi pokrovi, montaža začasnih
protihrupnih zaslonov.
Monitoring mora obsegati več kratkotrajnih meritev v
značilnih dnevnih obdobjih in oceno obremenitve s hrupom
na posameznih območjih. Monitoring v času gradnje je
predlagan na skupno 5 lokacijah:
– objekt Sp. Polskava 188 jugovzhodno od obvoznice
1.070 (ena lokacija),
– objekt Ul. Bratov Brglez 55 na Pragerskem jugovzhodno od obvoznice na km 1.550 (ena lokacija)
– objekt Sp. Gorica 2 južno od obvoznice na km 3.800
(ena lokacija),
– objekt Sp. Gorica 5 severno od obvoznice na km
4.200 (ena lokacija),
– objekt Stražgonjca 54 jugozahodno od obvoznice na
km 4.800 (ena lokacija).
Monitoring obremenitve s hrupom med gradnjo mora
biti časovno usklajen z intenzivnostjo gradnje. Na vsakem
merilnem mestu se izvedejo tri serije kratkotrajnih meritev v
značilnih dnevnih obdobjih (T1 in T2).
Načrt monitoringa hrupa v času gradnje mora investitor
izdelati na podlagi PGD, PZI v posebnem projektu pred
pričetkom gradnje obvoznice. Načrt mora upoštevati predloge poročila o vplivih na okolje in določila pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 70/96.
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Upravljalec vira hrupa cestnega prometa je dolžan po
pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje izvesti prve
meritve hrupa v času poskusnega obratovanja obvoznice.
Monitoring hrupa obsega prve meritve hrupa in oceno celotne obremenitve s hrupom v stanovanjskih območjih ob obvoznici in računsko preveritev obremenitve s hrupom v času
poskusnega obratovanja ter monitoring hrupa v petletnih
obdobjih v času njenega obratovanja.
Območja meritev so:
– območje Spodnje Polskave (objekt Sp. Gorica 2),
– območje Pragerskega (Ul. Bratov Brglez 55),
– območje Spodnje Gorice,
– območje Stražgonjce.
Pravilnik prav tako zahteva občasne meritve ravni hrupa
v okviru obratovalnega monitoringa. Za monitoring hrupa
zaradi cestnega prometa je potrebno občasne meritve izvesti vsaj enkrat vsako peto koledarsko leto po pričetku obratovanja obvoznice.
Tla in indikatorske rastline
Opazovalni monitoring se izvaja na merilnem mestu, na
katerem je bilo posneto tudi ničelno stanje kmetijskih površin, to je območje Spodnje Gorice – Goje (TL1). Meritve
onesnaženosti tal in rastlin je potrebno izvajati na točki (ali
liniji), ki je oddaljena 10 m od cestnega roba oziroma od
roba gradbišča. Preiskavo je potrebno izvajati v skladu z
določili pravilnika o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
Vzorčenje je potrebno prilagoditi dinamiki in obsegu
gradbenih del. V primeru, da se na osnovi rezultatov meritev
in analize onesnaženosti tal ugotovi poslabšanje razmer (poslabšanje ničelnega stanja in povečanje obremenitev), je
potrebno v obstoječi program monitoringa vključiti dodatne
parametre ter povečati pogostost meritev in analize, s katerimi je možno ugotoviti vzroke za spremenjene razmere. V
času do zaključnih ugotovitev se lahko izvajajo le tista gradbena dela, ki ne vplivajo na slabšanje razmer v tleh.
Program monitoringa tal in rastlin
Vrsta
vzorca

Vrsta
analize

Parameter

Tla

Pedološka
analiza
Fizikalnokemijska
analiza

Tekstura tal

Indikatorska Fizikalnorastlina
kemijska
analiza

pH
TOC
Kovine: svinec, kadmij in živo
srebro
Klorid
Mineralna olja
Aromatski ogljikovodiki: benzen in derivati, ksilen in toluen
EOX
Kovine: svinec, kadmij,
živo srebro,
Klorid
Mineralna olja

Podroben načrt spremljanja onesnaženosti tal v času
gradnje mora investitor izdelati na podlagi PGD, PZI v posebnem projektu pred pričetkom gradnje obvoznice
Monitoring na onesnaženost tal v času obratovanja obvoznice zaradi majhnega pretoka vozil ni potreben.
Živali
Preveriti ustreznost izvedenih ureditev vodotokov v dveh
obhodih vodotokov eno leto po začetku obratovanja obvoz-
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nice in priključnih cest. Če se ugotovijo odstopanja od predvidenih sonaravnih rešitev, je treba dodatno ukrepati za zaščito vodnih živali.
Ukrepi
V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba
izvesti dodatne zaščitne ukrepe, ki so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih omrežij, objektov in naprav;
– sprememba rabe prostora ali objekta;
– omejevanje prometa in
– drugi ustrezni ukrepi.
25. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo obvoznice, priključnih cest in
vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na
obstoječem prometnem omrežju.
– pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije
gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi.
– zagotoviti ukrepe na občinskih, glavnih in regionalnih
cestah, na katerih se bo povečal promet med gradnjo obvoznice, priključnih cest in vodotokov v takšnem obsegu, da
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– pred izgradnjo obvoznice se zaradi oddvojitve dela
zemljišča k.o.Gorica parc. št. 340/3, predvidi preboj pod
obvoznico za speljavo komunalnih vodov na parceli,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni
nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to,
– urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del vse
lokalne ceste v naseljih skozi katera bo potekal gradbiščni
promet,
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljalci,
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.
– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter
nemoten odtok vode,
– vzporedne poljske poti z obvoznico se v območju
lokacijskega načrta v Občini Kidričevo asfaltirajo v maksimalni širini 3,50 m in po potrebi tudi v občini Rače–Fram in
Slovenska Bistrica,
– zagotoviti varno delovanje in vzdrževanje zgrajenega
odvodnega sistema tudi z vidika erozijske ogroženosti zaledja in možnosti sproščanja materiala,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja obvoznice in priključnih cest,
– zagotoviti izdelavo prometnih preveritev križišč Spodnja Gorica in križišča pri Pragerskem gradu, ter po potrebi
na podlagi zaključkov izvesti semaforizacijo križišč,
– zagotoviti izdelavo prometno presojo vpliva izgradnje
obvoznice na prometne lokalne ceste in v primeru bistvenega povečanja prometa izvesti ukrepe, ki bodo omogočali
varni promet po cestah.
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IX. TOLERANCE
26. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku,
se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika,
s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
X. NADZOR
27. člen
Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri službah, pristojnih za
urejanje prostora v Občini Slovenska Bistrica, Občini Rače–
Fram in Občini Kidričevo.
29. člen
Trasa obvoznice poteka preko območja Občine Slovenska Bistrica, Občine Rače–Fram in Občine Kidričevo.
Za načrtovan poseg sprejmejo občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Rače–Fram in Občine Kidričevo
odlok o lokacijskem načrtu v delu, ki se nanaša na območje
posamezne občine.
30. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/032-01/14-4/2000
Slovenska Bistrica, dne 26. junija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
Št. 062-02-13/00
Rače–Fram, dne 9. junija 2000.
Župan
Občine Rače-Fram
Branko Ledinek l. r.
Št. 344-06-22/98
Kidričevo, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

71 / 10. 8. 2000 / Stran 8935
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege v prostor na osnovi sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnjenih v
letu 1998

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 17. seji dne 6. 7. 2000
sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege v prostor na osnovi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Slovenske Konjice – dopolnjenih v letu
1998
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege v prostor, na osnovi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnjenih v letu 1998, ki se nanašajo
na novo opredeljena stavbna zemljišča v katastrskih občinah: Bezina, Jernej, Konjiška vas, Loče, Preloge, Slemene,
Slovenske Konjice, Spodnje Grušovje, Škalce, Tepanje,
Zbelovska gora, Zgornje Laže in Žiče.
2. člen
Sestavni del tega odloka je del kartografske dokumentacije k dolgoročnemu planu iz točke (3) 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986 –
2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986 – 1990, za območje Občine Slovenske Konjice –
dopolnjenega leta 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87).
Del kartografske dokumentacije, ki je sestavni del tega
odloka, predstavljajo naslednje grafične priloge:
list št. 3 PKN5 – Sl.Bistrica 33, 34 (montaža) 1:5000
list št. 4 PKN5 – Sl.Bistrica 25, 35 (montaža) 1:5000
list št. 5 PKN5 – Sl. Bistrica 36
1:5000
list št. 6 PKN5 – Sl. Bistrica 37
1:5000
list št. 7 PKN5 – Sl. Bistrica 38
1:5000
list št. 8 PKN5 – Sl. Bistrica 39
1:5000
list št. 10 PKN5 – Sl. Bistrica 44
1:5000
list št. 12 PKN5 – Sl. Bistrica 46
1:5000
list št. 13 PKN5 – Sl. Bistrica 47
1:5000
list št. 14 PKN5 – Sl. Bistrica 48
1:5000
list št. 20 PKN5 – Šentjur 8
1:5000
list št. 21 PKN5 – Šentjur 9
1:5000
3. člen
S tem odlokom so opredeljeni pogoji za izjemne posege v prostor na stavbnih zemljiščih, ki so razvidni iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Pogoji za izjemne posege v prostor določajo:
– parcele ali dele parcel, na katerih je dovoljen izjemni
poseg
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– dovoljeno namembnost posega
– velikost zemljišča, ki ga je dovoljeno uporabiti za
nameravan poseg v prostor
– druge pogoje za oblikovanje posega v prostor.
5. člen
Pri določanju lokacije, obsega, namembnosti in drugih
pogojev za novogradnje oziroma posege v prostor na opredeljenih stavbnih zemljiščih iz 1. in 3. člena tega odloka je
potrebno upoštevati naslednje pogoje:
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Št.

71 / 10. 8. 2000 / Stran 8937

Stran

8938 / Št. 71 / 10. 8. 2000

Uradni list Republike Slovenije

6. člen
Za posege, ki so našteti v 5. členu tega odloka, in ki
ležijo v območjih urejanja iz odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih
območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni lis SRS, št. 34/87) oziroma odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1.
območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske Konjice
(Uradni list SRS št. 28/89 in Uradni list RS, št. 82/94) in
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer
so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) se
smiselno upoštevajo tisti členi odlokov, ki se nanašajo:
– na lokacijsko dokumentacijo za posege v prostor
oziroma podrobno analizo prostorskih pogojev za posamične ali več posegov v prostor,
– na določanje funkcionalnih zemljišč in lociranje objektov,
– na oblikovanja objektov,
– na prometno in komunalno urejanje,
– na varovanje naravne in kulturne dediščine,
– na varovanje in izboljšanje okolja,
– na urejanje prostora za obrambo in zaščito.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je
na vpogled na Občini Slovenske Konjice ter pri Upravni
enoti Slovenske Konjice.

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in 1994 ter

Št. 01200/0016/98
Slovenske Konjice, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3378.

Odlok o zazidalnem načrtu Bezina

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 17.seji dne
6. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Bezina
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št.
23/87 in Uradni list RS, št. 29/98) sprejme zazidalni načrt
Bezina, za območje Bezina, ki ga je izdelal Razvojni center
Planiranje Celje, d.o.o., pod št. proj. 310AB/99 v mesecu
juniju 2000.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje:
I. Tekstualni del
II. Soglasja
III. Grafične priloge
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje topografsko
na severu: od regionalne ceste R700 proti vzhodu do
potok Bezina
na vzhodu: po zahodnem robu potoka Bezina, mestoma prečka potok in poteka do mostu
na jugu: prečka travnik do regionalne ceste
na zahodu: ob zahodnem robu pločnika regionalne
ceste do izhodiščne točke opisa meje.
4. člen
Opis meje po obodni parcelaciji (vse k.o. Bezina)
na severu: po severnem robu parc. št. 425/50,
na vzhodu: po vzhodnem robu parc. št. 425/50 in
425/51,
na jugu: prečka parc. št. 425/40, poteka vse do regionalne ceste,
na zahodu: prečka parcelo 1203/1 (po zahodnem
robu pločnika) do izhodiščne točke opisa meje.
5. člen
Velikost ureditvenega območja je 10410 m2.
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Oblikovanje fasade
Izpostavljena lokacija ob regionalni cesti pogojuje
ustrezno oblikovanje fasad, ki morajo biti usklajene. Fasade
bodo v ometu, različnih pastelnih barv. Za izvedbo fasad je
predviden material: omet, les, steklo in kamen.
V. POGOJI ZA PROMETNO KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE
8. člen
Promet
Za dovoz in dostop do stanovanjskih objektov je predvidena dovozna cesta “A“ širine 4,50m z obojestransko
bankino širine 0,50m. Obrobniči se z betonskimi robniki.
Dovozna cesta “A“ se odcepi od predvidene ceste po
veljavnem zazidalnem načrtu Vešenik A in B.
Pred izgradnjo cestnega omrežja, je potrebno izdelati
PGD, PZI projekte v skladu s soglasjem upravljalca.
9. člen
Vodovodno omrežje
Za napajanje objektov s pitno in sanitarno vodo je
potrebno zgraditi vodovodno omrežje, ki se izvede v hidravlično zanko.
Predvideno omrežje se priključi na dveh mestih na
obstoječi javni vodovod premera DN 63mm.
Izvede se iz plastičnih cevi premera DN 63mm/12bar.
Predvideni vodovodni priključki za objekte so parni, iz
cevi premera DN 25mm.
Vsak posamezni objekt mora imeti vodomerni jašek,
katerega tip določi upravljalec vodovoda.
Na predvidenem vodovodnem omrežju se namesti nadzemni hidrant.
Pred izgradnjo vodovodnega omrežja, je potrebno izdelati PGD, PZI projekte v skladu s soglasjem upravljalca.

Tlorisni in višinski gabariti
Tlorisne dimenzije objektov bodo 12m x 8m + 4m x 6m
– garaža. Objekt bo imel pritličje in izkoriščeno podstrešje,
ali pritličje in etažo. Garaža bo pritlična.

10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi ločen
kanalizacijski sistem in izvesti regulacijo potoka Bezine.
Objekti se obvezno priključijo na fekalni kanal, ko bo
le-ta zgrajen. Do izgradnje fekalnega kanala mora vsak objekt imeti nepretočno triprekatno nadomestno greznico, ki
se prazni s črpanjem.
Morebitno dodatno obremenjene odpadne vode iz maščob, lovilec bencina in vnetljivih tekočin v javno kanalizacijo.
Meteorne vode s streh objektov in dovozne ceste “A“
ter dovoz do objektov morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo z enim iztokom v potok Bezina.
Objekt se lahko priključi na javno kanalizacijsko omrežje, samo preko revizijskega jaška.
Obstoječ jarek se kanalizira in priključi v potok Bezina.
Na iztoku kanalizacije v potok Bezina se izvede iztočna
glava in namesti žabja zaklopka.
Pred izgradnjo kanalizacije, je potrebno izdelati PGD,
PZI projekte v skladu s soglasjem upravljalca.

Konstrukcija, streha
Predvideni objekti so lahko grajeni klasično ali montažno. Zaradi oblikovanja celote naselja in usklajenosti z obstoječo pozidavo morajo biti strehe na vseh objektih dvokapnice s smerjo slemena kot je označeno v grafični prilogi.
Naklon strehe bo 35 do 40 z opečno kritino ali opeki podoben material v teksturi in barvi. Dovoljeni so zaključki strehe
s čopi in izvedba frčad.

11. člen
Električno omrežje
Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo, bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo
20/0,4 kV ustrezne moči in izvedbe, ter jo vključiti v obstoječe 20 kV omrežje.
Potrebno bo zgraditi nizkonapetostni kabelski razvod s
priključki do posameznega stanovanjskega objekta.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
6. člen
Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ZASNOVO IN
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
7. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje so naslednji:
Objekti bodo locirani v nizu ob novi napajalni cesti.
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Za izgradnjo novih elektroenergetskih vodov in trafo
postaje ter morebitno prestavitev obstoječega 20 kV daljnovoda, si mora investitor pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo.
12. člen
TK omrežje
Objekti bodo priključeni na obstoječe telefonsko omrežje, ki poteka ob robu regionalne ceste.
Predvideno telefonsko omrežje se izvede z zemeljskimi
kabli.
Za razvod telefonskega omrežja je potrebno izdelati
PGD, PZI projekte in si pridobiti soglasje upravljalca.
13. člen
Ogrevanje
Za način ogrevanja je predvideno lahkokurilno olje,
zato morajo biti skladišča le-teh načrtovana skladno s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi
(Uradni list SRS, št. 3/79), dokler ne bo izvedena plinifikacija ureditvenega območja.
14. člen
Odpadki
Zbiranje odpadkov bo urejeno s posodami za smeti in
sicer kot je to urejeno z občinskim odlokom.
Prostor za posodo za smeti bo ograjen in intenzivno
ozelenjen.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov sta urejena z občinskim
odlokom. V obravnavanem območju bo način zbiranja urejen s posodami za smeti ob vsakem objektu posebej.
VIII. POŽARNA VARNOST
19. člen
Zazidalni načrt upošteva določila 22. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so po obstoječih cestah in predvidenih asfaltiranih dovoznih
cestah ob objektih širine 4,5 m z obojestransko bankino
0,5 m. Dostopi in dovozi omogočajo dostop interventnih
vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje
požarov (Uradni list SRS, št. 30/91).
Hidrantno omrežje je obvezno predvideti v načrtu zunanje ureditve (PGD, PZI).
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je potrebno
pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenju
požara.
VIII. TOLERANCE

VI. VODNOGOSPODARSKI POGOJI
15. člen
Ureditveno območje obravnavanega zazidalnega načrta se nahaja med regionalno cesto R700 Slovenske Konjice- Oplotnica in med potokom Bezina ob desnem bregu
potoka.
V Slovenskih Konjicah še ni zgrajena čistilna naprava in
bo potrebno urbanizacijo tega območja časovno uskladiti in
načrtovati navezavo na obstoječi kanalizacijski sistem Slovenske Konjice in na čistilno napravo, ko bo ta zgrajena.
Kota pritličja objektov mora biti najmanj 1m nad koto
sedanjega terena, objekti pa ne smejo biti podkleteni.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
16. člen
Hrup
Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95) velja za obravnavano območje II.
stopnja varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in nočne 45 dBA. Zaradi gradnje
predvidenih objektov ni pričakovati, da bi bilo okolje dodatno prekomerno obremenjeno s hrupom.
Namembnost predvidene zazidave je izključno stanovanjska, zato ne bo bistvenih vplivov, ki bi poslabšali stanje
hrupa v okolju.
V času gradnje je potrebno gradnjo časovno organizirati tako, da hrup ne bo motil bližnjih hiš v času počitka.
17. člen
Zrak
Predviden energetski vir je lahkokurilno olje. Način
ogrevanja ne bo vplival na poslabšanje kakovosti zraka.

20. člen
Objekti so opredeljeni v okviru tlorisnega gabarita iz
višinskega gabarita.
Kot toleranca tlorisnih gabaritov objektov je mogoče
povečanje tlorisnih gabaritov ±1m proti jugu in vzhodu. Kot
toleranca je mogoča pozicija garaže v smeri vzhod-zahod.
Obvezen je 10m odmik od vodotoka Bezina kot je prikazano
v grafični prilogi in minimalni odmik od severnih parcelnih
mej.
IX. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Pred pričetkom gradnje je potrebno obvezno pridobiti
geološko geomehansko mnenje in upoštevati določitve letega.
X. ETAPNOST IZVAJANJA
22. člen
Zazidalni načrt omogoča etapnost izvajanja ob predhodni komunalni ureditvi ureditvenega območja ter nasipavanju terena.
XI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
ZN je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.
24. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija.
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25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32500/0002/99
Slovenske Konjice, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3379.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Vešenik
del A in B

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97)
in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 17. seji dne 6. 7. 2000
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ZN Vešenik del A
in B
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in 1994 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št.
23/87 in Uradni list RS, št. 29/98) sprejmejo spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta Vešenik del A in B (Uradni
list SRS, št. 30/87 in RS, št. 7/95).
2. člen
2. člen odloka (Uradni list SRS, št. 30/87) se dopolni
tako, da se na koncu tretjega odstavka za besedilom:“prečka potok Bezina“ doda novo besedilo: “in travnik parc. št.
425/40 k. o. Bezina severno od predvidene rekonstruirane
ceste d“.
3. člen
V šesti alinei 2. točke 2. člena odloka (Uradni list RS,
št. 7/97) se besedilo “del parcele 1050/1“ nadomesti z
naslednjim besedilom, ki se glasi “del parcele s številko
1051/9“.

Št.

3380.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32500/0002/99
Slovenske Konjice, dne 6.julija 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih
sprememb in dopolnitev odloka o PUP za
ureditveno območje naselja Bezina

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne
1. 8. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb
in dopolnitev odloka o PUP za ureditveno
območje naselja Bezina
I
Javno se razgrne osnutek tekstualnih sprememb in
dopolnitev odloka o PUP za ureditveno območje naselja
Bezina (Uradni list RS, št. 62/95), ki ga je izdelalo podjetje
Urbana d.n.o. iz Velenja, v juniju 1995, pod št. proj. 78/94.
II
Osnutek iz I. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Bezina.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/00-9204
Slovenske Konjice, dne 1. avgusta 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

4. člen
ZN je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija.
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3381.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje
dvojčki)

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne
1. 8. 2000 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega
dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
I
Javno se razgrne osnutek tekstualnih sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih
Konjic (območje dvojčki) (Uradni list RS, št. 3/98, 41/99),
ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center – inštitut za urejanje
prostora d.o.o. iz Celja v septembru 1997, pod št. proj.
014/97.
II
Osnutek iz I. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta
Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/00 90
Slovenske Konjice, dne 1. avgusta 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3382.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Prevrat

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne
27. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Prevrat
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prevrat (Uradni list
SRS, št. 12/84), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center
IUP d.o.o. Celje, v juniju 2000, pod št. proj. 25/99.
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II
Osnutek iz I. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul. Toneta
Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka sprememb in
dopolnitev v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve
ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/00
Slovenske Konjice, dne 27. julija 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

SODRAŽICA
3383.

Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetijah, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost (Uradni list
RS, št. 78/99) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na
12. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetije).
2. člen
Gostinec določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je gostinec dolžan prijaviti
podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
1. Restavracije, gostilne in okrepčevalnice smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času:
– v strnjenem naselju od ponedeljka do četrtka do 24.
ure, v petek, soboto in nedeljo do 2. ure naslednjega dne;
– izven strnjenega naselja od ponedeljka do četrtka do
1. ure, v petek, soboto in nedeljo do 2. ure naslednjega
dne.
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2. Kavarne in slaščičarne najdlje do 24. ure.
3. Bari (nočni bari, diskoteke) smejo obratovati do 5.
ure naslednjega dne.
4. Gostinski obrati ali kmetije, ki poleg obratovanja v
zaprtih prostorih dejavnost opravljajo tudi izven le-teh (terase, gostinski vrtovi…), lahko tako dejavnost opravljajo v enakem podaljšanem obratovalnem času, kot velja za zaprti
prostor.
4. člen
Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovno trgovinski centri, kulturne ustanove in drugo) poslujejo v skladu s hišnim redom in programom prireditev. Če hišni red
oziroma program prireditev nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času določila 3. člena
tega pravilnika.
5. člen
Organ lokalne skupnosti, ki odloča o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati
potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat,
pri tem pa zlasti upošteva naslednja merila:
– potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve) gostinskih obratov, ki so dopolnilna
ponudba drugim aktivnostim in programom,
– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov;
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
6. člen
Kolikor pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za
obratovanje v podaljšanem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo) soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne izda do izpolnitve teh pogojev, ne glede na ostale določbe tega pravilnika.
7. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že
izdano dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovoljenje v dodatnem podaljšanem
obratovalnem času. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se
v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve
širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
Dovoljenje za dodatno podaljšan obratovalni čas velja
le za dan, za katerega je bilo izdano.
8. člen
Dovoljenje za posamezno podaljšanje obratovalnega
časa se izda na podlagi pisne vloge gostinca, v kateri navede razlog za podaljšanje obratovalnega časa.
Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi
(gostilna, hotelska restavracija, restavracija) in kjer se večkrat dogajajo prireditve ter gostujejo zaključene skupine,
lahko pristojni organ lokalne skupnosti izda tudi letno dovoljenje za podaljšanje obratovalnega časa oziroma dovoljenje
za podaljšan obratovalni čas za obdobje treh ali šestih mesecev.
Gostinec mora podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega
odstavka prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti 15
dni pred začetkom obratovanja.
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9. člen
Gostinec mora podaljšan obratovalni čas prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom
novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, pred
začetkom obratovanja ali pred spremembo obratovalnega
časa.
10. člen
Vlogi za podaljšan obratovalni čas mora gostinec priložiti soglasje lastnika objekta, v katerem se lokal nahaja,
kolikor ni gostinec lastnik lokala. Soglasje lastnika je veljavno, če ni starejše od 30 dni.
11. člen
Dovoljenje iz 8. člena se lahko prekliče v naslednjih
primerih:
– ponavljajoče, uradno ugotovljene kršitve javnega reda in miru v lokalih;
– ponavljajoče in utemeljene pisne pritožbe stanovalcev v bližnjih stanovanjskih in drugih objektih;
– neizpolnitev pogojev, določenih s strani pristojnih
občinskih služb;
– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu;
– drugi utemeljeni vzroki.
12. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika
opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 33201- 2/00
Sodražica, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

ŠENTJERNEJ
3384.

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Šentjernej

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 6. in 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95,
1/96, 9/99, 56/99), 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) ter 2. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni list
RS, št. 26/00) je Občinski svet občine Šentjernej na 16.
redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
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odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine
Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: gospodarske javne službe
v občini).
2. člen
Določbe tega odloka veljajo za odvajanje in čiščenje
tistih tehnoloških odpadnih voda, za katere se dovoli odvajanje v javno kanalizacijo, če so izpolnjeni pogoji iz posebnega odloka o javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter njegovih izvedbenih predpisov.
3. člen
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej se šteje za
vsebino gospodarske javne službe zlasti:
– obratovanje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega
omrežja,
– spremljanje obremenjenosti komunalnih odpadnih in
padavinskih voda,
– spremljanje in nadzor nad tehnološkimi odpadnimi
vodami, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
– izgradnja novih javnih kanalizacijskih omrežij in sistemov,
– izgradnja, obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav,
– trajno in kakovostno nudenje javne dobrine odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– vodenje evidenc o odvedenih in prečiščenih komunalnih odpadnih vodah,
– vodenje evidenc o odvedenih in prečiščenih komunalnih odpadnih vodah, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
– izvajanje ostalih nalog na področju ravnanja z odpadnimi vodami skladno s pozitivnimi predpisi.
4. člen
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini je javna dobrina, ki je pod enakimi pogoji
dostopna vsem uporabnikom vode in ki je zanje tudi obvezna od trenutka, ko je zgrajena tista komunalna infrastruktura, ki jim omogoča priključitev oziroma uporabo javne dobrine.
5. člen
Za uporabnika javne dobrine v smislu tega odloka se
štejejo fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnih
vodovodov, vaških vodovodov ali katerihkoli drugih virov
oskrbe in ki so po spojnem kanalu priključeni na javno
kanalizacijo.
Za uporabnike javne dobrine se štejejo tudi tiste fizične
in pravne osebe, katerih odpadne vode se zbirajo v lastnih
objektih ter odvažajo v čistilno napravo na čiščenje.
II. NAČIN IZVAJANJA TER ORGANIZACIJSKA IN
PROSTORSKA ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
6. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v javnem podjetju skladno s tem odlokom, odlokom o
javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, aktom o ustanovitvi javnega podjetja in statutom javnega podjetja.
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7. člen
V aktu o ustanovitvi je treba opredeliti tudi naloge javnega podjetja kot izvajalca gospodarske službe, med njimi pa
zlasti tiste, ki zadevajo:
– vlogo javnega podjetja kot investitorja pri izgradnji
objektov, naprav in omrežij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini,
– tiste strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne
naloge pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, ki jih občina nanj prenaša,
– izdajanje soglasij k prostorskoizvedbenim aktom, lokacijskogradbeni dokumentaciji, posegi v prostor in drugimi
javnimi pooblastili, ki jih v zvezi z odvajanjem in čiščenjem
komunalnih odpadnih in padavinskih voda občina nanj prenaša,
– izdajanje soglasij ter priključevanje uporabnikov na
javna omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda,
– kakovostno, trajno in nemoteno nudenje javne dobrine uporabnikom,
– izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, po cenah, ki jih določi občina,
– upravljanje in vzdrževanje sistemov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
8. člen
Javno podjetje sme po predpisanem postopku oddati
izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena tudi usposobljenemu podizvajalcu.
9. člen
Javno podjetje sme občina ustanoviti tudi z vlaganjem
domačega in tujega zasebnega kapitala.
Če se javno podjetje ustanovi z vlaganjem zasebnega
kapitala, se morajo razmerja med javnim ustanoviteljem in
vlagatelji določiti v družbeni pogodbi, ki mora poleg obveznih sestavin po zakonu o gospodarskih družbah vsebovati
tudi:
– obveznosti ustanoviteljev do javnega podjetja,
– obveznosti javnega podjetja do ustanoviteljev,
– obveznosti javnega podjetja do uporabnikov.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE TER ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
10. člen
Javno podjetje za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v občini mora poleg tistih, ki izvirajo iz narave nalog
javnega podjetja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da izvaja gospodarsko javno službo v vseh okoliščinah, če je to objektivno mogoče,
– da si tako pri izvajanju investicij kot pri obratovanju
naprav prizadeva za doseganje najvišje znane in preizkušene tehnološke ravni,
– da si tako pri izvajanju investicij kot pri obratovanju
naprav prizadeva za čim ekonomičnejše poslovanje, vendar
nikoli na škodo kakovosti storitev.
11. člen
Uporabniki javnih dobrin so dolžni:
– priključiti se na javno kanalizacijsko omrežje, ko je
zgrajeno do njihovih objektov,
– plačati prispevke za priključitev in opremo s kanalizacijo, za uporabo javne dobrine pa plačevati uveljavljeno ce-

Uradni list Republike Slovenije
no po odloku o javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter njegovem izvedbenem predpisu,
– zagotavljati, da bodo njihovo iztoki odpadnih voda v
okviru predpisanih parametrov, v primeru hujših onesnaženj
pa tudi soglašati s prekinitvijo uveljavljenega načina odvajanja in čiščenja njihovih odpadnih in padavinskih voda, dokler parametri ne pridejo v predpisane okvire,
– plačati tudi posebne stroške odvajanja in čiščenja
njihovih odpadnih in padavinskih voda, ki nastanejo zaradi
nedopustnih izlivov,
– povrniti škodo, ki zaradi njihovih nedopustnih izlivov
nastane.
12. člen
Če se v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
kršijo pravice uporabnikov, morata na njihov predlog občinski oddelek za komunalo, cestno infrastrukturo ter varstvo
okolja oziroma svet uporabnikov v okviru svojih pristojnosti
ukreniti vse potrebno, da kršitve prenehajo.
IV. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIH TER NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
13. člen
Med javne dobrine v smislu tega odloka spadajo:
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
– odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda,
– odvajanje in čiščenje tisti tehnoloških odpadnih voda, ki izpolnjujejo predpisane parametre,
– sprejemanje in čiščenje grezničnih odpadnih voda.
14. člen
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda se izvaja na območju
celotne občine bodisi v okviru centralnih kanalizacijskih sistemov bodisi v okviru decentraliziranih kanalizacijskih sistemov.
V. OBJEKTI, NAPRAVE IN OMREŽJA ZA IZVAJANJE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER POGOJI
IN NAČIN NJIHOVE RABE
15. člen
Med objekte, naprave in omrežja za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda spadajo: javni kanali, revizijski jaški, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, črpališča, tlačni vodi, peskolovi, lovilci lahkih tekočin, lovilci maščob, čistilne
naprave in vse druge naprave, ki omogočajo izvajanje gospodarske javne službe.
16. člen
Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora z vsemi
objekti, napravami in omrežji ravnati kot dober gospodar.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
17. člen
Razvoj in izgradnja objektov, naprav in omrežij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
občini se bosta financirala:
– iz javnih sredstev,
– z vložki zasebnega kapitala,
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– s prihodki, ki jih bo s poslovanjem doseglo javno
podjetje,
– z namenskimi dotacijami in subvencijami,
– iz ekološkega sklada, če ga bo občina ustanovila,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
18. člen
Javna sredstva bo občina zbirala predvsem iz lokalne
takse za obremenjevanje voda, prispevkov za komunalno
opremljanje in prispevkov za priključke na omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
letno pa jih bo zagotavljala skladno z odlokom o občinskem
proračunu.
19. člen
Javno podjetje, ki izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ima pravico do plačila za izvajanje storitev po uveljavljenih cenah in do dobička v skladu z ustanovitvenim aktom in
statutom oziroma v skladu z družbeno pogodbo.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Kazenske določbe občina predpiše v posebnem odloku o javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
21. člen
Če se občina zaradi spremenjenih pogojev odloči, da
bo gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda oddala v koncesijo,
mora to storiti skladno z zakonom in odlokom o gospodarskih in javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št.
26/00).
22. člen
Občina lahko z lokalnim redom predpiše območja, ki
morajo biti posebej varovana pred obremenitvami v odpadnih in padavinskih vodah. Za posebej ogrožena območja
pa lahko predpiše tudi opozorilne imisijske vrednosti v komunalnih odpadnih in padavinskih vodah, ki bodo strožje od
vrednosti, predpisanih na državni ravni.
23. člen
Posamični upravni akti Občine Šentjernej, ki niso v
nasprotju z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini
Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00) ali tem odlokom, ostanejo v veljavi.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo vsa pooblastila v
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Šentjernej.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 032-175/2000
Šentjernej, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Šentjernej –
dopolnjene 1997 in 2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95 in 64/96) ob upoštevanju določb zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 10/98 in 74/98), prvega odstavka 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84,
37/85 in 26/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Šentjernej na 16. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel
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POSTOJNA
3386.

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
66/99) je Občinski svet občine Postojna na 17. seji dne
14. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini
Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Šentjernej
– dopolnjene 1997 in 2000

1. člen
Ta odlok določa način in pogoje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (v nadaljevanju: občina).
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku obsega:
– promet s stavbnimi zemljišči in
– opremljanje stavbnih zemljišč ter odmera komunalnega prispevka.
Področje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
se ureja s posebnim odlokom.

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 in 2000,
ki se nanaša na določitev namenske rabe površin za razvoj
terciarnih dejavnosti in stanovanjske gradnje v naselju Šentjernej, na območju med regionalno cesto R 2-419/1204
Novo mesto – Šentjernej (na severu), lokalno cesto L 5855
Šentjernej – Gor. Stara vas (na vzhodu) in potokom Kaluder
(na zahodu) (programska zasnova za zazidalni načrt terciarna cona s stanovanjsko gradnjo Kaluder – 1. faza).

2. člen
Občina gospodari s stavbnimi zemljišči v javno korist.
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno
korist se vsako leto zagotavljajo v občinskem proračunu.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 14. ure,
trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.

II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
3. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvaja občinska
strokovna služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
urbanistično načrtovanje (v nadaljevanju: občinska strokovna služba) in obsega:
– promet s stavbnimi zemljišči (pridobivanje, menjava,
prodaja in oddajanje zemljišč);
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka).
III. NAČIN, POGOJI IN POSTOPEK PRIDOBIVANJA,
PRODAJE ALI ODDAJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.

4. člen
Odločitev o nakupu, menjavi, prodaji ali oddaji stavbnih
zemljišč sprejme skladno s tem odlokom Občinski svet občine Postojna (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog
župana.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in začne veljati z
dnem objave.

5. člen
Občina proda ali odda stavbna zemljišča v svoji lasti na
podlagi izvedenega javnega razpisa ali brez javnega razpisa,
v primerih, določenih s tem odlokom.

Št. 032-174/2000
Šentjernej, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

6. člen
Občina proda ali odda stavbno zemljišče brez javnega
razpisa:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
– za gradnjo objektov javne infrastrukture,
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– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš,
– za gradnjo nadomestnih objektov,
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja,
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje
ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neuspešen,
– za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa. Vrednost zamenjanih nepremičnin se določi na podlagi cenitve. Če nepremičnini nista enakovredni se lastnika dogovorita o plačilu
razlike.
Na območjih, ki se urejajo z občinskim programom
opremljanja stavbnih zemljišč, občina proda ali odda za
gradnjo le stavbna zemljišča, ki so urejena skladno s programom opremljanja stavbnih zemljišč.
Stavbna zemljišča, ki ne leže na navedenih območjih,
se lahko oddajo neurejena, če investitor sprejme obveznost, da jih bo uredil.
7. člen
Postopek javnega razpisa prodaje ali oddaje stavbnega
zemljišča se izvede z javnim zbiranjem ponudb ali javno
dražbo.
Postopek javnega zbiranja ponudb in javne dražbe izvede in vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Javni razpis prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča se
objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež občine,
– katastrske podatke o stavbnem zemljišču,
– izklicna cena stavbnega zemljišča in najnižji znesek
višanja,
– podatke o stopnji komunalne urejenosti stavbnega
zemljišča,
– višino komunalnega prispevka v SIT/m2 stavbnega
zemljišča, če se prodaja ali oddaja opremljeno stavbno zemljišče,
– rok in način plačila cene stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka,
– merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
– naslov in rok za oddajo pisnih ponudb,
– rok za sklenitev pogodbe,
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno
graditi na stavbnem zemljišču skladno s prostorskim izvedbenim aktom ali prostorsko ureditvenimi pogoji; oziroma
podatke o možni postavitvi začasnih objektov ali za časovno
omejeno rabo zemljišča,
– višino varščine, ki so jo dolžni plačati ponudniki v
primeru javne dražbe in ki ne sme biti nižja od 10% od
izklicne cene stavbnega zemljišča,
– druge morebitne podatke, pogoje in zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati interesenti.
9. člen
O pregledu vlog, prispelih na javni razpis za zbiranje
ponudb, komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše predvsem
naslednje podatke:
– kraj, datum in čas seje,
– imena prisotnih članov,
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– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele
vloge,
– navedbo števila pravočasno prispelih vlog,
– navedbo števila prepozno prispelih vlog,
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno
vlogo.
Kot najpomembnejši kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika se upošteva predvsem:
– ponudbena cena in plačilni pogoji, upoštevajo pa se
še naslednji kriteriji:
– mnenje pristojne urbanistične službe,
– predvideni program dejavnosti in njegova skladnost s
programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov
zemljišč ter vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
– rok začetka in končanja gradnje ter
– druga merila, navedena v razpisnih pogojih.
Na podlagi meril iz 2. točke komisija izbere najugodnejšega ponudnika in izda ustrezen sklep.
10. člen
Komisija obvesti vse ponudnike, ki so se prijavili, o
izboru najugodnejšega ponudnika.
11. člen
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika je možna pritožba v roku 8 dni, ki se vloži pri županu občine.
O pritožbi odloči župan občine z odločbo, ki je dokončna.
12. člen
Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje naslednje podatke:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in ura,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena navzočih ponudnikov ali njihovih zastopnikov,
ki morajo imeti pisno pooblastilo,
– ugotovitev, da prijavljeni dražitelji izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Proti opravljenemu postopku je mogoče vložiti ugovor,
dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovor reši
komisija, ki je vodila postopek, pred zaključkom zapisnika.
Odločitev o ugovoru se zapiše v zapisnik in je dokončna.
13. člen
Interesenti lahko pridobijo v zakup (najem) občinsko
zemljišče, če se prijavijo na javni razpis ali če podajo vlogo
za zakup občinskega zemljišča v primerih, ko v skladu z
določili tega odloka javni razpis ni potreben.
Vloge, ki prispejo na javni razpis oziroma neposredno v
primerih, ko javni razpis ni obvezen, obravnava komisija, ki
jo imenuje župan.
V javnem razpisu mora biti med drugim navedeno:
– vrednost najema na leto, ki znaša 4% vrednosti zemljišča za dolgoročni najem (10 let in več let) in 10% vrednosti
zemljišča za ostale najeme zemljišča,
– dolžina najemnega razmerja v letih oziroma mesecih,
– ali obstaja možnost podaljšanja najemnega razmerja,
– ali obstaja možnost odkupa po končanem najemnem
razmerju,
– morebitni drugi pogoji v zvezi z dejavnostjo, ki se bo
opravljala na predmetnem zemljišču.
14. člen
Občina pridobiva zemljišča za svoje potrebe, za potrebe javnih zavodov, skladov in podjetij, katerih ustanovitelj ali
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soustanovitelj je, na podlagi odločitve o nakupu, ki jo sprejme občinski svet na predlog župana.
15. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet nakupa,
prodaje, zakupa ali oddaje, se za zemljišča, zajeta v prostorsko izvedbenih načrtih (PIN), določi skladno s programom
opremljanja stavbnih zemljišč, za področja, ki niso zajeta v
PIN pa na podlagi tretjega odstavka tega člena.
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča zajema
povprečne stroške pridobitve zemljišča (osnovna lastniška
vrednost) in povečano uporabno vrednost oziroma funkcionalno ugodnost stavbnega zemljišča, ki je neposredno ali
posredno posledica družbenih vlaganj, lokacijskih in drugih
ugodnosti, valorizirana v letu oddaje.
Osnovna in povečana vrednost stavbnega zemljišča se
oblikujeta na podlagi smiselne uporabe pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87, razen 6. in 7. člena), upoštevajoč tržne razmere pri
prometu z zemljišči na območju občine.
16. člen
Občinski svet za tekoče leto na predlog župana določi
povprečno gradbeno ceno za kvadratni meter stanovanjske
površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja in
odstotek od povprečne gradbene cene za posamezna območja občine kot osnovo za določanje cen stavbnega zemljišča.
Gornje cene se tekom leta valorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in
IGM za skupino “Stanovanjska gradnja“.
IV. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ, KOMUNALNI
PRISPEVEK
17. člen
Gradnja objektov v Občini Postojna je dovoljena samo
na opremljenih stavbnih zemljiščih.
Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, kadar posamezni
priključki glede na naravo objekta niso potrebni oziroma, če
investitor sprejme obveznost, da jih bo uredil.
O tem odloča občinska strokovna služba, na podlagi
vloge zainteresiranega investitorja.
Opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja občina iz sredstev proračuna ali preko zainteresiranih investitorjev.
Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja za kompleksno
gradnjo na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč,
ki ga sprejme občinski svet.
Občina lahko sklene z enim ali več investitorji pogodbo
o komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za kompleksno gradnjo, ki obsega eno ali več zaokroženih območij v
skladu s prostorskim izvedbenim aktom.
18. člen
Če s prostorskimi akti ni drugače določeno, velja za
opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so v razdalji do
100 m zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja
greznic s prostorsko izvedbenim aktom,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
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19. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta,
če s tem vpliva na zmogljivosti obstoječe komunalne opreme ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
ali enotno dovoljenje za gradnjo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako,
da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
20. člen
Komunalni prispevek na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, se izračuna
na podlagi predhodno izdelanega programa opremljanja s
komunalnimi napravami za posamezno območje, ki ga potrdi občinski svet. Osnovo za izračun predstavlja površina
stavbnega zemljišča zavezanca in mogoči priključki na javno
infrastrukturo.
21. člen
Do izdelave oziroma uveljavitve programa opremljanja
stavbnih zemljišč na območjih kompleksne gradnje in na vseh
drugih območjih se komunalni prispevek izračuna tako, da se
kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje
oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem
besedilu povprečni stroški komunalne opreme).
22. člen
Komunalni prispevek za posameznega zavezanca se
izračuna z upoštevanjem
– površine stavbnega zemljišča
– možnosti priključitve na posamezne vode javne infrastrukture, ki so v povprečnih stroških komunalne opremljenosti zajeti z naslednjimi odstotki:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno
18%
– vodovodno omrežje
11%
– plinovodno omrežje
9%
– električno omrežje – kabelsko
8%
– električno omrežje - zračni vodi
5%
– telefonsko omrežje 4,00%
– omrežje CATV
4%
– cestno omrežje-asfalt+pločniki
35%
– cestno omrežje-asfalt brez pločnikov
25%
– cestno omrežje-makadam
15%
– urejena parkirišča
15%
– parkirišča v sklopu cest
7%
– omrežje javne razsvetljave
4%
– kanalizacijsko omrežje-meteorno
8%
– hidrantno omrežje
4%
– urejene rekreacijske površine
2%
– zmogljivosti javne infrastrukture, ki zajema predvsem
naslednje korekcijske faktorje:
– razmerja med koristno površino objekta po JUS in
površino stavbnega zemljišča, ki bo opredeljen v sklepu o
določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti, na
območju Občine Postojna, ki ga sprejme občinski svet
– namembnosti objekta
– poslovna dejavnost – faktor 1,00
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80
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– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40
– trgovska dejavnost – faktor 1,20
– gostinska dejavnost – faktor 1,20
– obrtno-industrijska dejavnost 0,90
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00
– skladiščna dejavnost – faktor 0,50
– pokrita parkirišča – faktor 0,60
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor 0,30
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor 0,50
vrsta gradnje (novogradnja ali prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti).
23. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih vlaganjih v komunalno infrastrukturo na
območju, na katerem gradijo objekt ter morebitne večje
oddaljenosti stavbne parcele od obstoječih komunalnih naprav.
24. člen
Izračunani komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
25. člen
Občinski svet vsako leto na predlog župana s posebnim sklepom določi povprečne stroške komunalne opremljenosti za m2 stavbne parcele, razrez teh stroškov glede na
posamezne komunalne vode, korekcijske faktorje namembnosti objekta iz 22. člena in korekcijske faktorje izkoriščenosti stavbnega zemljišča ter druge pogoje, določene s tem
sklepom.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Za stavbna zemljišča, uzurpirana na dan uveljavitve tega odloka, se interesentom za nakup teh zemljišč določi
cena na podlagi izračunane vrednosti stavbnega zemljišča iz
15. člena tega odloka, s tem, da se uporabi:
– za zemljišče, na katerem ni možna gradnja ali pa je
možna gradnja samo pomožnih objektov – faktor 0,40
– za zemljišče, na katerem je možna gradnja – faktor
0,80.
Občinski svet sprejme na predlog župana najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka seznam uzurpiranih zemljišč po 1. in 2. alinei tega člena. Za uzurpirana
zemljišča, ki bodo ugotovljena kasneje, se občinskemu svetu predlaga sprejem ustreznega sklepa v skladu s temi ugotovitvami.
30. člen
Začeti postopki za izračun komunalnega prispevka, v
katerih do uveljavitve tega odloka komunalni prispevek investitorjem še ni bil odmerjen, se nadaljujejo po določilih tega
odloka.
31. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 23/91).
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01-2/00
Postojna, dne 10. julija 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

26. člen
Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih
in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.

3387.
27. člen
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– varovanih stanovanj za starejše občane in invalide,
kjer je investitor občina oziroma stanovanjski sklad občine,
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev in šol,
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kadar
o tem odloči s sklepom občinski svet; se prispevek odmeri
in zavezanca v skladu z investicijskim programom s sklepom
občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
28. člen
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, v primeru 3. točke 19.
člena pa postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru tretjega
odstavka 19. člena, kjer rok in način plačila določi občinski
svet. Kolikor komunalni prispevek ni plačan v roku 30 dni,
se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.

Sklep o potrditvi programa za opremljanje
stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/98, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je
Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 17. seje dne
10. 7. 2000 sprejel

SKLEP
1
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Goričica Postojna, ki ga je izdelal
KARS. d.o.o. Sežana v mesecu maju 2000.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opremljenosti na območju Občine
Postojna za leto 2000

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/98, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 42.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99) in 21. člena odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 17. seje dne 10. 7. 2000
sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opremljenosti na območju Občine Postojna za
leto 2000
1
Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s
25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, se določijo v znesku 3.200SIT/m2 stavbne
parcele, kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne parcele
primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne koristne
površine objekta (po JUS UC2. 100) 200,00 m2, (kar da
40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor
1,00)
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega
zemljišča se faktor poveča za 10%
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%
– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti
uporablja linearna interpolacija.
2
Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno
uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih faktorjev
iz 22. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, glede na celotno površino stavbne parcele.
3
Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za
1 m2 stavbne parcele v višini 3.200 SIT/m2 in deleže v
skladu z 22. členom odloka, ti za posamezno komunalno
opremo znašajo:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno
18%
– vodovodno omrežje
11%
– plinovodbo (toplovodno) omrežje
9%
– električno omrežje – kabelsko
8%
– električno omrežje – zračni vodi
5%
– telefonsko omrežje
4%
– omrežje CATV
4%
– cestno omrežje – asfalt+pločniki
35%
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov 25%
– cestno omrežje – makadam
15%
– urejena parkirišča
15%
– parkirišče v sklopu cest
7%
– omrežje javne razsvetljave
4%
– kanalizacijsko omrežje – meteorno
8%
– hidrantno omrežje
4%
– urejene rekreacijske površine
2%
SKUPAJ (osnovna komunalna oprema) 100%

SIT/m2
576
352
288
256
160
128
128
1.120
800
480
480
224
128
256
128
64
3.200

4
V skladu z 22. členom odloka, se pri izračunu površin
objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti
objekta, če je:
– poslovna dejavnost – faktor 1,00
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80
– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40
– trgovska dejavnost – faktor 1,20
– gostinska dejavnost – faktor 1,20
– obrtno-industrijska dejavnost – faktor 0,90
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00
– skladiščna dejavnost – faktor 0,50
– pokrita parkirišča – faktor 0,60
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor 0,30
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor 0,50.
5
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati povprečne stroške tiste opreme, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v razdalji do 100 m) in se je možno nanjo priključiti.
6
Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda
od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za
vsak primer posebej.
7
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture.
8
Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12.
1999 in se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za
gradbeništvo in IGM.
9
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov
izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
10
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja z dnem veljavnosti odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljšči v Občini Postojna.
Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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